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Abstrakt 

Dosahování úspěchu podnikatelských subjektů v konkurenčním prostředí je 

v operativnosti v jak krátkém čase dokážou eliminovat problémy ve vlastní výkonnosti ve 

vazbě na řízení nákladů. To jistě souvisí s nutnou podmínkou analyzovat všechny procesy, 

kde náklady vznikají. Disertační práce reaguje na uvedenou skutečnost a na všeobecnou 

potřebu tvorby vhodné metodiky procesního řízení nákladů. Tato metodika musí být 

zlepšovatelsky orientovaná a akceptovatelná pro malé a střední podniky. 

V disertační práci je problematika procesního řízení nákladů analyzována a 

hodnocena komplexně i v méně známých souvislostech, což poskytuje ucelený přehled na 

danou problematiku. Disertační práce vymezuje relevantní pojmy vztahující se k tématu 

disertační práce a uvádí je do vzájemných souvislostí. Ve vazbě na analýzu současného stavu 

v oblasti procesního řízení nákladů je zájem směřován zejména na přiblížení konkrétních 

postupů pro zefektivnění klíčových oblastí, kde vznikají. Velmi důležitou částí disertační 

práce tvoří vymezení základních přístupů k procesnímu řízení nákladů a bližší specifikace 

firemních procesů. 

Další část disertační práce obsahuje vlastní návrh metodiky procesního řízení 

nákladů zaměřené na formování a zvýšení konkurenceschopnosti. Uvedená metodika má 

charakter projektu. Obsahuje konkrétní postupy při zavedení vyhodnocování nákladovosti 

procesů a reportování. Zpracován je i harmonogram s popisem konkrétních kroků, ke kterým 

lze přiřadit i náklady na zavedení. Předkládaná metodika byla s pozitivním výsledkem 

ověřena ve výrobním podniku, vychází tedy z vlastního rámcového modelu a algoritmu 

navrženého pro implementaci a realizaci. 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Achievement of success by entrepreneurial entities in a competitive market consists 

in operational efficiency determining whether they are able to eliminate problems occurring 

in their own performance. This is surely connected with(to) the necessary condition of 

analysing all processes, where the costs arise. The dissertation responds to the above 

mentioned fact and to the general need of creation of a suitable methodology of the process 

cost management. This methodology must be focused on improvement and must be 

acceptable for small and medium-size enterprises. 

The dissertation deals with a comprehensive analysis and assessment of the issues of 

process cost management even in less known contexts, which provides an integrated 

overview of the issues in question. The dissertation outlines relevant terms relating to the 

topic of the dissertation and puts them into mutual contexts. In the link to the analysis of the 

current state in the field of process cost management the main interest is aimed especially at 

a detailed description of particular procedures for the increase in effectiveness of key areas 

where they arise. A very important part of the dissertation consists of the outlining of basic 

approaches to process cost management and more detailed specification of the corporate 

processes. 

Another part of the dissertation contains the actual draft of the methodology of the 

process cost management focused on the forming and increase of competitiveness. The 

above mentioned methodology has a project nature. It contains particular procedures used 

during introduction of assessment of cost effectiveness of processes and reporting. The 

dissertation also provides for a time schedule with a description of particular steps to which 

it is possible to assign implementation costs as well. The methodology submitted was 

verified with a positive result in a production company, which means that it is based on its 

own framework model and algorithm designed for implementation and realisation. 
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ÚVOD 

Manažeři na všech úrovních řízení musí správně rozhodovat a měřit výkonnost 

podniku. K tomu je třeba adekvátních kritérií hodnocení, aby mohly být posouzeny předem 

definované priority v činnosti podniku a ekonomickém prostředí, ve kterém působí. 

To umožní sledovat postupy podniku na naplnění strategií a vizí a dosažení vytýčených cílů.  

Podniky dnešní doby, začátku 21. století, se musí adaptovat na razantní změny 

ve společnosti i v ekonomice. Zrychlení tempa vědeckotechnického rozvoje, globalizace, 

demografické změny a růst významu znalostí představují charakteristické znaky této doby. 

Vlivem měnícího se okolního prostředí, se mění i charakteristiky úspěšných organizací a 

strategické modely jejich řízení. V tomto období rychlých změn a inovací nepřežijí podniky, 

zejména podniky velké, které neimplementují do vnitropodnikových procesů nové metody 

pro dosažení maximální efektivnosti jednotlivých procesů.  

Současné podnikatelské období se diametrálně liší od podnikatelských období 

všeobecně známých z ekonomické historie. Rudolf Diesel (1858–1913) zkonstruoval motor, 

který nese jeho jméno, roku 1897. Ital Giovanni Agnelli (1866–1945) roku 1899 si uvědomil, 

že se stane automobil nezbytný pro armádu. Založil firmu Fiat. Američan Alfred P. Sloan 

(1875–1966) definoval sociálně-ekonomickou segmentaci amerického trhu a stal se jedním 

z prvních systémových manažerů. Na základě této segmentace vybudoval General Motors 

Company. Lze konstatovat, že inovace založené na nových znalostech mají nejdelší 

implementační dobu, ze všech inovací, než se nové technologie a řídící procesy změní ve 

výrobky nebo služby na trhu.1  

Management podniku musí reagovat na závažné změny v globálním tržním prostředí 

jinak než v minulosti. Jeden ze zásadních momentů, který následně ovlivňuje celou řadu 

změn v ekonomickém prostředí v posledních zhruba čtyřiceti letech, je rostoucí převaha 

nabídky nad poptávkou. Hlavní příčinou jsou nadměrné výrobní kapacity a tlak 

na produktivitu. Z toho vyplývají změny v tržních vztazích, kdy určující pro trh není 

výrobce, ale zákazník. Technický rozvoj umožnil výrazné posuny v možnostech logistiky a 

přenosu informací, které se staly akcelerátorem globalizace. Soudobé tržní prostředí 

potvrzuje všeobecně známý fakt, že skončila éra výrobce a je nahrazena érou spotřebitele. 

                                                           

1 DRUCKER, P., F. Inovace a podnikavost. Praxe a principy. 1. Vyd. Praha: Management Press, 1993, s. 147–

148. 
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Podniky nakloněné k současným ekonomickým přístupům důsledně aplikují nové pohledy 

na přínosy a hodnocení pro podnik jako nástroj k propojení strategie s podnikovými procesy, 

kterou je metoda The balanced scorecard (BSC).2  

Metoda „The balanced scorecard (BSC)“ spojuje strategii s operativní činností. 

Využívá finančních ekonomických i neekonomických ukazatelů (perspektiva zákazníků, 

rozvoj zaměstnanců, inovace, znalosti) a snaží se o jejich dovedení do měřitelných cílů.3 

Metoda BSC byla představena na počátku devadesátých let dvacátého století profesory 

Harvardské univerzity Robertem S. Kaplanem (nar. 1940) a Davidem Nortonem (nar. 1941) 

jako systém měření výkonnosti podniku, který klade důraz nejen na finanční, ale také 

nefinanční indikátory. Později byla metoda BSC modifikována tak, aby se stala systémem 

managementu výkonnosti využitelným pro řízení a realizaci podnikové strategie. 

Disertační práce je zpracována v podmínkách provozu divize přesného lití (DPL), 

podniku PBS Velká Bíteš, a. s., který je přední evropskou slévárnou, zaměřený na výrobu 

přesně litých odlitků na základě metody vytavitelného modelu. Téma disertační práce 

vychází z kritické analýzy systému managementu výrobních procesů a jejích nákladovosti. 

Výsledky této analýzy vedou k hypotetickému předpokladu možného zdokonalení systému 

uplatněním důsledného on-line programovatelného propojení manažerské strategie (vize) 

s operativním řízením (podnikatelských) výrobních procesů a jejich nákladovosti. Toto 

propojení má svou teoretickou základnu v metodě BSC, jejíž uplatnění by mělo zajistit 

optimální výrobu pro včasné dodávky vysoce kvalitních odlitků, odpovídající požadavkům 

zákazníků. 

Obsahově je disertační práce rozdělena na tři hlavní části. První teoreticko-metodická 

část vychází z širšího pojetí managementu, strategií a vizí, ve vztahu k využití procesního 

řízení nákladů metodou Balanced Scorecard pro DPL. Tato část práce uvádí základní 

východiska managementu DPL, včetně definic a charakteristik klíčových komponentů 

sloužících pro pochopení rozsahu a struktury aktivit. Zároveň je pozornost věnována 

procesům ekonomickým a finančním, hodnocení a řízení zákaznické spokojenosti, 

hodnocení úspěšnosti dodavatelských vazeb, sledování zásob a nadměrné výroby, 

                                                           

2 VEBER, J., SRPOVÁ, J. a kol. Podnikání malé a střední firmy. 1. Vyd. Praha: Grada Publishing 2005, s. 

113–114. 

3 SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 3. Vyd. Praha: C. H. Beck 2002, s. 145. 
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vyhodnocování kvalitativních ukazatelů, sledování úspěšnosti vývoje a modifikace, výrobní 

hodnocení produktivity a řízení lidských zdrojů a jejich rozvoji a edukaci. 

Druhá část práce z analýzy současného managementu a obsahuje návrh uplatnění 

principů metodologie BSC v operativním procesním řízení DPL, což cíl naplní disertační 

práce. Tato část obsahuje výsledky vytvořené metody řízení pomocí systémového 

managementu pro operativní řízení DPL. Navržená metodika respektuje ekonomické vazby 

DPL jako prvku PBS, a.s. 

Ve třetí části disertační práce je provedeno shrnutí získaných výsledků praktické části 

a je přeložen souhrnný návrh postupů a nástrojů, jež povedou ke zlepšení manažerského 

řízená procesů v podmínkách podniku PBS a.s. To zároveň představuje hlavní cíl disertační 

práce. Soubor těchto návrhů a doporučení vyplývá z analýzy, výsledků a závěrů 

provedených průzkumů a je doplněn konkrétními příklady, jak metodu BSC aplikovat 

v užším i obecnějším rozsahu.  
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1 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Primárním východiskem každé disertační práce je jednoznačné vymezení 

problémových otázek, stanovení cíle a pracovní hypotézy. Zpracovatelský průmysl je 

průmyslové odvětví, které významně ovlivňuje úroveň celého hospodářství v zemi, protože 

se podílí nejvyšší měrou na výrobě kapitálových statků. Zpracovává suroviny a vyrábí 

prostředky k uspokojování lidských potřeb, ale i k další výrobní činnosti. Výroba se 

uskutečňuje v průmyslových závodech. Výrobky se většinou vyrábějí po částech a často i v 

různých zemích. 4  Tato disertační práce se svým tematickým zaměřením výzkumu 

koresponduje s výše uvedeným a snaží se nalézt manažerské nástroje k optimalizaci využití 

procesního řízení nákladů. Objektem výzkumu této disertační práce je přesné strojírenství, 

odvětví strojního průmyslu. Toto odvětví je specifické pro kvalifikovanost pracovníků a také 

pro hodnotný materiál, kterého je využíváno.5 Předmětem výzkumu je moderní metoda 

řízení Balanced Scorecard (BSC), která reprezentuje nový nástroj strategického 

managementu. 

Hlavním cílem disertační práce je návrh postupu a nástrojů k měření přidané hodnoty 

v prvovýrobách při využití procesního řízení nákladů, průmyslu přesného strojírenství. 

Pro naplnění hlavního cíle této disertační práce přispějí následující specifické cíle: 

1. Deskripce vybraných inovativních manažerských přístupů, které mohou mít vliv na 

strojní průmyslu, zpracovatelský průmyslu a průmysl přesného strojírenství, 

2. analýza odborné literatury zabývající se problematikou managementu strojního 

průmyslu, zpracovatelského průmyslu a průmyslu přesného strojírenství s akcentem 

na metody a nástroje v procesním řízení nákladů, 

3. identifikace problematických míst v procesním řízení nákladů a kritické zhodnocení 

současného stavu strategického managementu, 

4. analýza základní perspektivy metody Balanced Scorecard, aspekty její inovace 

ověření možnosti aplikace metody Balanced Scorecard v podmínkách výrobního   

podniku 

                                                           
4 WIKIPEDIA. http//cs.wikipedia.org. 

5 STROJNÍ PRŮMYSL. http// strojniprumysl.cz.  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C5%AFmyslov%C3%A9_odv%C4%9Btv%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hospod%C3%A1%C5%99stv%C3%AD
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5. zobecnění výsledků a závěrů z provedených průzkumů ve vztahu k procesnímu 

řízení nákladů, 

6. návrh postupů a nástrojů pro zefektivnění procesu strategického managementu 

a efektivního využití procesního řízení nákladů, 

Analytická část disertační práce by měla vytvořit dostatečná základ k naplnění 

dalšího hlavního cíle, který je 8. v pořadí a  bezprostředně se váže na návrhovou část 

disertační práce, a tím je: 

7.  Návrh metodiky procesního řízení nákladů, jejíž součástí bude primárně: 

 definování klíčových oblastí 

 návrh vlastního algoritmu implementace metodiky procesního řízení nákladů 

 návrh harmonogramu (časový rámec implementace) 

 návrh reportování 

Disertační práce usiluje o nalezení odpovědí na následující problémové otázky: 

Lze určit specifické rysy v managementu zpracovatelského průmyslu? Jaké faktory 

ovlivňují kvalitu managementu ve zpracovatelském průmyslu? Co je obecným cílem 

přesného strojírenství? Jaké metody a nástroje lze využít v rámci procesu strategického 

managementu PBS? Jaké jsou hlavní komponenty metody BSC? Je metoda BSC využitelná 

jako nástroj strategického managementu ve zpracovatelském průmyslu? Jaké principy a 

postupy musí být dodrženy pro efektivní implementaci metody BSC?  

Mimo odpovědí na výše uvedené  otázky a naplnění definovaných cílů by měla 

disertační práce přispět k verifikaci základní hypotézy, jež je navržena následovně:  

Aplikace metody Balaced Scorecard za předpokladu respektování stanovených 

principů a postupů představuje efektivní nástroj strategického managementu využitelný 

v procesním řízení nákladů. 
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2 METODY DISERTAČNÍ PRÁCE 

Pro zpracování disertační práce budou použity zejména logické metody vědecké 

práce, které zahrnují množinu metod využívajících elementárních principů logiky a 

logického myšlení. Mezi ně se řadí: 

 abstrakce – konkretizace 

 analýza – syntéza 

 indukce – dedukce. 

V rozsahu kapitol, které poskytují teoretická východiska disertační práce, bude 

provedena: 

 rešerše domácí i zahraniční odborné literatury, 

 analýza odborných materiálů, které se týkají dané problematiky. 

Pro získání empirických dat nutných ke splnění hlavního cíle budou použity 

matematicko-statistické metody kvantitativního i kvalitativního výzkumu. Účelem 

provedených analýz bude zpřístupnit získaná data graficky, tabulkově a výpočtem. Takto 

realizované výzkumné šetření umožní verifikaci poznatků. 

Disertační práce bude vycházet ze syntézy výsledků uplatnění množiny logických 

metod vědecké práce a bude obsahovat konkrétní návrhy postupů a nástrojů k efektnímu 

využití procesního řízení nákladů v oblasti přesného strojírenství. 
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3 METODIKA ŘÍZENÍ NÁKLADŮ 

Rozpoznání současného stavu problematiky vyžaduje začlenění určitého dílčího 

problému do širších souvislostí. Proto jsou úvodní teoretické kapitoly obsahem disertační 

práce. Současně je nezbytné konkretizovat a jasně definovat vybrané pojmy, které jsou pro 

danou problematiku procesního řízení nákladů zásadní. 

Rozhodnutí, zejména ta, které jsou ekonomického charakteru, spočívají ve srovnání 

přínosů určitého alternativního rozhodnutí a prostředků na něj vynaložených. V ekonomice 

podniku používáme pro tyto vynaložené prostředky termín náklady. Náklady provázejí 

téměř veškeré činnosti, které v ekonomickém prostředí probíhají. Pro podnik, jakožto jednu 

ze základních ekonomických jednotek, hrají náklady zcela klíčovou roli. Každý podnik 

představuje velmi komplikovaný organismus. Měření, evidence, plánovaní a řízení nákladů 

v dnešním prostředí tak vyžaduje sofistikované nástroje a postupy. Tyto nástroje mají za 

úkol usnadňovat manažerům poznání nákladů daného podniku a na základě této znalosti 

pomáhat činit rozhodnutí směřující ke splnění deklarovaných cílů a vizí podniku. 

Každý podnik začíná – jak jinak než – s hotovostí. Od té doby je však hlavním 

záměrem firmy přeměnit tuto hotovost do jiných druhů jmění, to následně využít nebo je 

rozšířit závazky, a nakonec je proměnit zpět na větší množství hotovosti než bylo na začátku. 

Tento proces se opakuje do nekonečna a paralelně s existencí podniku.6 

Definice nákladů by měla pokrývat nejenom to, co se stane v okamžiku koupě, ale 

také plný závazek vztahující se ke koupi. Když například výrobce prodá nefunkční výrobek 

se záruční lhůtou, musí opravu uhradit z vlastních zdrojů. V závislosti na délce záruky 

mohou náklady těchto oprav spadnout do pozdějších časových období, než bylo to 

v okamžiku koupě, což by bylo třeba u tříletých záruk. Proto musí výrobce odložit stranou 

podíl z každého prodeje, aby mohl pokrýt případné opravy multifunkčních produktů v 

záruce.7 

Finanční, nákladové a manažerské účetní systémy, prodělaly za poslední století 

relativně málo změn. V posledních dvou dekádách se ale objevily postupy a metody, které 

celé nákladové řízení posouvají dopředu a dramaticky mění jeho tvář. Tyto změny jsou 

                                                           
6 SICILIANO, G. Finance For Nonfinancial Managers. 2. Vyd. Madison, WI: CWL Publishing Enterprises, 

Inc. 2015. ISBN 978-0-07-182436-1. p. 68. 

7 TENNENT, J. Guide to Financial Management. 2. Vyd. New York: PublicAffairs. 2014. ISBN 978-1-61039-

393-5. p. 58. 
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způsobeny jednak rostoucí konkurencí, která je vlastně samotnou příčinou toho, že podniky 

jsou nuceny tlačit své náklady dolů a hledat právě takové nástroje, které jim pomohou 

dosáhnout efektivnějšího vykonávání svých činností. Vznik těchto moderních metod byl ale 

také způsoben bouřlivým rozvojem informačních technologií, které tvorbu 

sofistikovanějších manažerských nástrojů umožňují a podmiňují. Obtížně si lze v dnešní 

době představit existenci komplexních nákladových a účetních systémů v době, kdy 

neexistovaly osobní počítače a dostupné softwary, které jsou dnes již nezbytnou součástí 

podniků, firem i jednotlivců. 

Rozpočet je obchodní plán, který pokrývá určité časové období a v číslech popisuje 

aktivitu podniku. Je příbuzný finančnímu účetnictví, které zaznamenává předpokládané 

příjmy a náklady pro výkaz zisku a ztráty, pohyb hotovosti, a finanční výkazy na konci 

období. Na rozdíl od finančního účetnictví podniku, které se ohlíží zpět, však nahlíží 

dopředu, a to obvykle na jeden rok.  

Má dvojí účel:  

1. předvídat budoucí stav podniku a následky těchto změn, například potřebu vyměnit 

stroje, a sestrojit plán akcí pro případ, že tyto následky jsou neúnosné;  

2. zajistit disciplínu podniku pro následující rok, průběžně porovnávaje růst podniku 

s rozpočtem tak, aby bylo možné určit, proč se věci vyvíjejí mimo očekávání, 

a rozhodnout se, co bude nejlepším řešením.8 

Elementárním úsilím každého podnikatele napříč všemi historickými obdobími bylo 

především dosažení zisku. Dokonce i samotný obchodní zákoník deklaruje, že podnikání je 

soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku, a obchodní společnost, tedy podnik či firma, je 

právnická osoba založená za účelem podnikání, tedy taktéž za účelem dosažení zisku. 

Dnešní doba tento poněkud zjednodušený přístup koriguje. Moderní manažerské publikace 

poukazují na to, že cílem podnikání je maximalizace tržní hodnoty podniku. Zisk je tedy 

stále považován za jednu z hlavních ekonomických veličin.9 

Ziskovost je důsledkem toho, jak dobře výsledky procesů uspokojují potřeby 

a očekávání zákazníků a s jakou finanční efektivitou jsou poskytovány. Marketingový 

                                                           

8 FINCH, B. Creating Success: Effective Financial Management. London, GBR: Kogan Page. 2010. ISBN 

9780749458782. p. 35. 

9 PROPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. 1.Vyd. Praha. Grada Publishing 2009, s. 15–16. 
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proces firmy musí probudit zájem zákazníků o firemní produkty. Prodejní síla firmy musí 

vytvořit takový dojem v mysli zákazníka, že její výrobky jsou lepší než výrobky konkurence, 

to vše v zájmu prodeje se ziskem. Dodání firemních služeb či produktů musí dostát slibům 

obsaženým ve smlouvě. Proces vývoje výrobků musí přinášet zvýšenou hodnotu pro 

zákazníka.10 

Při definování rizik v souvislosti s podnikáním, máme na mysli to, že rizika musí 

nutně souviset s principem podnikání. Každý podnik se finančně a provozně zhodnocuje 

za pomocí dat. Je tedy přirozené, že pro měření rizik v kontextu podniku je nutné použít také 

podnikatelské termíny a podmínky – každá organizace je podnik, který přispívá k pohybu 

hotovosti. Nezáleží na tom, jestli organizace náleží státu, či podléhá nebo nepodléhá daním; 

každá organizace je podnik, který zaznamenává své úspěchy a pády stejným způsobem jako 

každý jiný podnik.11 

3.1  PROCESNÍ ŘÍZENÍ 

Procesní řízení neboli Business Process Management (BPM) je soubor činností, které 

se týkají plánování a sledování výkonnosti zejména pak realizačních firemních procesů. 

Velmi často využívá znalostí, zkušeností, dovedností, nástrojů, technik a systémů pro 

definování, vizualizaci, měření, kontrolu, informování a zlepšování procesů tak, aby mohly 

být úspěšně a důkladně splněny požadavky zákazníků za současné optimální rentability 

svých aktivit.12 

Náplň práce lidí v podnicích a organizacích se vždy odehrává prostřednictvím jejich 

činností, které se řetězí do procesů. Proces je sled činností, které na sebe vzájemně navazují, 

vytvářejí tok práce postupující od jednoho člověka k druhému a tvoří hodnotu. Každý proces 

má nějaké vstupy, nějaké výstupy a spotřebovává nějaké zdroje. Každý proces je spuštěn 

nějakou událostí. Procesy tedy rozhodně musí být nastavené a řízené tak, aby nezavládl 

chaos v různých úrovních podniku.13 

                                                           
10 TUOMINEN, K. Development Models - BEF: Process Management - Excellence Criteria - BEF. Turku, 

FIN: Benchmarking. 2012. ISBN 9789522288134. p. 17. 

11  DUCKERT, G. Wiley Corporate F&A: Practical Enterprise Risk Management: A Business Process 

Approach. 1. Vyd. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons. 2010. ISBN 9780470559857. p. 80.  

12 WIKIPEDIA. http//cs.wikipedia.org. 

13 MANAGEMENTMANIA. http// managementmania.com. 
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Procesní způsob řízení je dnešní dobou všeobecně používaný a respektovaný pojmem 

ve spojitosti s řízením v oblasti technologií. Příčinou zavádění procesního řízení je fakt, že 

dnes většina vyrábějících podniků musí čelit silnému tlaku konkurence, požadavkům 

zákazníka a neustálým změnám na trhu. Toto prostředí, které lze charakterizovat jako 

turbulentní, disponuje většinou podniků zpracovatelského průmyslu zabývající se výrobou 

přesného strojírenství. Velký význam a podporu v tomto ohledu mají dnes běžně dostupné 

informační technologie a systémy, které tvoří hybnou sílu rozvoje myšlenek procesního 

řízení.  

Pro všeobecné chápání základních principů procesního řízení je třeba osvětlit 

samotný pojem proces. Proces lze definovat jako posloupnost činností, které s využitím 

zdrojů přeměňují vstupy na výstupy (s přidanou hodnotou) a směřují ke splnění cíle 

opakovatelným způsobem. Elementárně lze všechny potřebné pozorovatelné děje ve všech 

složitostech, úrovních, hierarchiích a posloupnostech srozumitelně a logicky popsat, 

analyzovat a hlavně cíleně řídit. Přitom různé procesy mohou probíhat sériově, paralelně, 

závisle či nezávisle, můžeme je agregovat nebo dekomponovat do vhodných a smysluplných 

celků. 

Řízení lze definovat jako cílevědomou činnost, při níž se zpracovávají a hodnotí 

informace o řízeném systému a okolí a cílevědomá činnost působící na řízený systém tak, 

aby bylo dosaženo požadovaného cíle. Výhodou se využívá v řízení zpětná vazba. 

Schematicky principy procesního řízení popisuje obrázek 3.1. 

 

Obrázek 1 - Princip procesního řízení 

Zdroj: TUPA, J., ČENGERY, J. Přínosy zavádění procesního řízení. https://otik.uk.zcu.cz. 
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Podstatné je, že proces je determinován názvem, vstupem, výstupem, činností 

(přeměňující vstup na výstup), zdroji (lidskými, finančními, informačními, vybavením, 

prostředím), vlastníkem a zákazníky. 

Vlastník procesu je zodpovědný za správný průběh procesu. Zákazník může být buď 

vnější (cizí) nebo vnitřní (vlastník předcházejícího nebo následujícího procesu vlastního 

podniku). Pro řízení procesu je třeba určit také způsob monitorování a měření a zajištění 

možnosti neustálého jeho zlepšování. 

Vstupy a výstupy procesů mohou být hmotné (výrobní surovina, zařízení, materiál 

apod.) nebo nehmotné (informace). Zároveň některé výstupy mohou být i nežádoucí jako 

například odpady či zmetky. Do vstupů jsou některými autory zahrnovány i zdroje procesů. 

Oproti tomu jiní autoři zdroje definují jako samostatný atribut a definují vstupy procesů a 

zdroje odděleně. Při tomto rozdílném pojetí je pak doporučené z hlediska jednotné 

interpretace zavést definice vstupů a zdrojů. 

Definované procesy by měly být provázány se základními cíli řízeného systému a 

každý jednotlivý proces by měl mít definovanou hodnotu, kterou jednotlivě přispívá 

k výsledné tvorbě přidané hodnoty v rámci celého podniku. Přidanou hodnotu pak je možné 

definovat jako hodnotu oceněnou zákazníkem, ze znalosti jeho potřeb, požadavků, přání, 

představ či očekávání. Toto pojetí přidané hodnoty je nutné vnímat separovaně od 

ekonomické přidané hodnoty. 

Typologie procesů se jak v odborné literatuře a i v praxi používá následující 

rozdělení typů procesů na: 

 řídící – všechny aktivity, které koordinují, řídí, organizují a plánují vše ostatní, 

 hlavní – orientovány na zákazníka, vytvářejí výrobek či službu, 

 podpůrné – všechny procesy, jejichž primární cíl je zajistit fungování hlavních   

procesů a fungování podniku. 

Životní procesní cyklus zavádění procesního řízení lze popsat pomocí obrázku 3.2. 

Základem a centrem tohoto životního cyklu je tvorba strategie a definování elementárních 

cílů podniku.  

Tvorba strategie se skládá z tvorby vize, poslání a strategických cílů, které by měly 

být provázány s cíli definovanými pro jednotlivé procesy. Pro tvorbu strategie lze využít 

celou řadu metod od těch nejjednodušších, například analýzy SWOT, až po ty 

sofistikovanější, jako je metoda Balanced Scorecard, nástroje logické analýzy apod. 



18 
 

Procesní implementace neboli zavádění procesního řízení spočívá nejen v návrhu 

cílového stavu, ale zahrnuje i vlastní analýzu stavu současného. Jednotlivé etapy této fáze 

pak tvoří tyto činnosti: 

 mapování a analýza procesů, 

 návrh cílového stavu procesů, 

 vytvoření cílového konceptu, 

 testování, školení, realizace. 

 

Obrázek 2 - Životní cyklus procesního řízení 

Zdroj: TUPA, J., ČENGERY, J. Přínosy zavádění procesního řízení. https://otik.uk.zcu.cz. 

Mapováním procesů a identifikací procesů lze vytvářet jednotlivé procesní modely. 

K tomu lze využít notace jazyka pro modelování podnikových procesů UML (Universal 

Modelling Language). Dalšími základními nástroji jsou BPEL (Business Process Execution 

Language) a XML. Pro vlastní modelování podnikových procesů pak je možné použít 

nástroje jako např. Oracle BPEL Process Manager, Popkin, BPS studio, ARIS (IDS-Scheer). 

Součástí procesního modelování je potom také hledání dalších možností optimalizace 

procesů v souladu s cíli procesního řízení. 

Cílem optimalizace procesů je hledat nejlépe vyhovující řešení dané úlohy podle 

předem definované účelové funkce (kritéria) a při splnění zadaných podmínek. 
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K optimalizaci procesů lze přistupovat z různých pohledů a je možné využít různých nástrojů 

s odlišnými těžišti, prvky a kritérii optimalizace. Jedná se například o metody teorie omezení 

(TOC), hodnotové analýzy, matematické metody operačního výzkumu a diskrétní 

optimalizace. 

Procesní controling je další fází. Procesní controling je pojem používaný v 

souvislosti s měřením a sledováním vybraných atributů procesů. Cílem procesního 

controlingu není pouze zjištění aktuálního stavu vybraných procesních ukazatelů, ale i 

zjištění toho, jakým způsobem procesy reálně proběhly. To umožňuje srovnání procesní 

reality s jejím modelem. Následně je možné provést i adekvátní nápravná opatření. 

To pochopitelně není možné bez softwarových prostředků a využití informačních systémů.  

Implementací nástroje pro procesní controling můžeme sledovat průběh reálných 

procesů pomocí definovaných KPI (Key Process Indicator), jako je například doba trvání 

procesu, četnost aktivace procesu apod. Tyto parametry jsou kalkulovány na základě dat, 

která jsou sbírána v měřících bodech tzv. procesních instancí a fragmentů. Procesní instanci 

lze vnímat jako konkrétní realizaci procesu, která je popsána svými atributy a tyto procesní 

instance jsou základem pro analýzu a vyhodnocení pomocí procesních fragmentů.14 

Kontrola projektu je rozhodujícím faktorem úspěchu pro úspěšné dokončení 

projektu. Controlling je nutno provádět rutinně jako pravidelný proces za účelem 

aktualizování stavu projektu, upravení plánu projektu a dle potřeby sdílení úspěchu. 

Důsledná a pravidelná kontrola procesu usnadňuje včasné sdílení informací a přijetí 

včasných varování problémů. Pro reportování o nákladech projektu, je nutné zjistit, kolik 

práce již bylo provedeno dle jednotlivých činností. Procento dokončení je nepřesné a 

subjektivní, ale existují i alternativní způsoby, jak odhadnout vývoj projektu. V jednom, 

známém jako 50–50, je úkol označen jako z 50 procent kompletní když je spuštěn, dalších 

50 procent je přidáno okamžikem dokončení. Dalším způsobem je označení projektu „za 

100 procent kompletní“ až v okamžiku, když je kompletní, a „0 procent kompletní“ celou 

dobu před tím.15 

Procesní mapa je schematické znázornění průběhu procesu jako sledu určitých 

činností tedy výsledek mapování procesů. Je to soubor aktivit a činností pracovníků podniku 

                                                           
14 TUPA, J., ČENGERY, J. Přínosy zavádění procesního řízen, https://otik.uk.zcu.cz. 

15 BRENNAN, L., L. Operations Management. 1. Vyd. New York: McGraw-Hill. 2011. ISBN 978-0-07-

174383-9. p. 200. 
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souvisejících s činností podniku s cílem naplnit podnikatelský cíl. Základním prvkem 

procesní mapy je proces. Procesní mapa je důležitá v procesním řízení. Každý podnik 

disponuje velkým množstvím procesů, a s přesáhnutím jejich úměrného zvladatelného 

množství rapidně klesá jejich přehlednost a čitelnost, díky procesní mapě je umožněna jejich 

přehlednost. Procesní mapy jsou zpravidla tvořeny dle některé z modelovacích konvencí. 

Procesy jsou organizovány do skupin, které jsou reprezentovány jedním procesem. Vznikají 

tak celé hierarchie procesů. 

Procesů v podniku je mnoho, jejich propojením vzniká procesní síť (procesní mapa), 

která významně přispívá ke znázornění vazeb mezi procesy, což je důležité zvláště 

při slučování výsledků procesů (např. montážích). Procesní mapa musí splňovat řadu 

podmínek a základní z nich je, že jednotlivý proces nikde nekončí, ale musí na něj navazovat 

proces další. Tedy procesní mapa je soustava navzájem provázaných procesů a nikde se 

nevyskytuje začátek nebo konec této sítě. Největším problémem není přímý průběh procesu, 

jak ukazuje praxe, ale přechody mezi procesy a koordinace jejich souběhu při předávání 

jejich výsledků (dílčích produktů). V procesní mapě musí být řešen nejen přímý průběh 

procesů, ale také jejich větvení a cyklení.16 

Procesní mapa je soubor aktivit a činností pracovníků podniku souvisejících s 

činností podniku s cílem naplnit podnikatelský cíl. Základním elementem procesní mapy je 

proces, který je topologicky umístěn do procesní mapy a kvantifikován tak, aby byl vyjádřen 

stupeň pokrytí informační potřeby podniku použitou informační technologií, respektive 

informačním systémem.17 

  

                                                           

16 ARISYS. http// arisys.cz. 

17 ITSOLUTION. [online]. [cit. 2014-09-20]. Dostupné na WWW:<http// itsolution.cz>. 
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Obrázek 3 - Procesní mapa 

Zdroj: Vlastní. 

3.1.1 VÝHODY PROCESNÍHO ŘÍZENÍ 

Procesní řízení umožňuje vysokou optimalizaci. To je určeno množstvím informací, 

které popisy procesů poskytují. Optimalizace může být manuální, nebo automatická s 

podporou softwaru. Oproti funkčnímu řízení, procesní řízení jasně definuje zodpovědnost 

za proces. Zodpovědnost je dána na všech úrovních. Procesní mapa umožňuje definovat 

hierarchii procesů v podniku. Zodpovědnost je v procesním řízení striktně dodržována a lze 

ji zpětně vysledovat. 

Největší hodnotou podniku je v dnešní době know-how. Know-how umožňuje 

podniku pružně reagovat na tržní podmínky a fungovat efektivně. Procesní řízení know-how 

neukládá v hlavách zaměstnanců, ale v dílčích procesech. Je tedy jednoduché tyto informace 

sdílet a měnit. 

Proces řízení zdokonaluje chování podniku ve vztahu k dynamickým změnám. 

Podnik s modelovanými dílčími procesy snadno reaguje na interní i externí změny. 

Lze snadno provést úpravy v procesech a implementovat tyto změny do chodu podniku. 

Pokud jsou procesy podpořeny informačním systémem, tak je nutné provést změnu tohoto 

systému a implementace změny je provedena. Znamená to, že podnik je schopen na menší 

změny v procesech reagovat okamžitě a na větší s akceptovatelnou časovou prodlevou. 

Procesní řízení umožňuje zprůhlednit fungování a chování podniku, a to navenek i zevnitř. 
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Ve dnešní době podniky velmi často kooperují s jinými. Podniky mají své dodavatele, 

zákazníky a obchodní partnery. Aby tyto vztahy byly efektivní, je třeba pracovat na vnímání 

potřeb druhých stran. Namodelované procesy ve vztahu k ostatním organizacím umožňují 

lépe definovat tyto vztahy. 

Podnik definuje své pracovní postupy a chování, tedy i procesy. Výhodou 

definovaných procesů je fakt, že tento popis je unifikovaný a lehce čitelný. Podniky usilují 

o dosažení určitého stupně kvality. Některé rovněž upravují své chování s cílem získat 

certifikát ISO. Některé podniky spolupracující se státní sférou dokonce potřebují tuto 

certifikaci jako nutnou podmínku pro získání státních zakázek. Nutnou podmínkou pro 

certifikaci ISO je definice procesů podniku a jejich zmapování.18 

Metodologie procesního řízení zahrnuje popis procesů, jejich analýzu, optimalizaci 

za pomoci modelování, simulaci, vlastní implementaci nejefektivnějšího workflow daného 

procesu a následný monitoring a hodnocení. Takto pojatý komplexní přístup 

podniku umožňuje:  

 Identifikaci podnikových procesů,  

 Identifikaci jednotlivých aktivit procesů,  

 Jasné vymezení kompetencí,  

 Měřit výkonnost celých procesů, jednotlivých aktivit, zaměstnanců,  

 Optimalizaci celých procesů,  

 Optimalizaci podnikových zdrojů,  

 Kontinuálně citlivý management lidských zdrojů,  

 Plánování procesů, zdrojů a zavádění změn,  

 Flexibilní odezvu na tržní změny,  

 Možnost automatizace procesů,  

 Kvalitativně efektivnější fungování stávajícího ERP/IS,  

 Pomoc při implementaci ISO.  

Toto vše podniku přináší větší efektivitu a výkonnost, což zajišťuje větší 

konkurenceschopnost. 

Mít firemní procesy neustále pod kontrolou je dnes klíčem k úspěchu.19 

                                                           

18 LUKASÍK, P. a kol. Procesní řízení. Text pro distanční studium. 

19 NDATA. http// leadit.ndata.cz . 
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3.1.2 METODY A MODELOVACÍ NÁSTROJE 

Metody pro řízení procesů jsou zacíleny na správné nastavení procesů v určité oblasti 

podniku nebo v rámci celého podniku a na inovaci procesů. Pro procesní řízení je třeba 

určitého nástroje k zachycení modelu procesů. Volbou je vizuální (grafický) nástroj, a to z 

důvodu lepší přehlednosti a přesnějšího popisu procesu, což by běžný text v takové míře 

neumožňoval. Daný vybraný nástroj pro vizualizaci procesních modelů musí implementovat 

metodiku, kterou podnik využívá. Metodika totiž řídí kroky jak uživatelů, tak návrhářů 

procesů a umožňuje tak rozlišení důležitých činností od těch méně podstatných a pomáhá 

určit, co je v danou chvíli zásadní.  

Existuje celá řada metod zaměřených na správné nastavení procesů. K nejznámějším 

patří: 

BCM 

Business Continuity Management (též Řízení kontinuity činností organizace) je řídící 

proces, který identifikuje potenciální dopady ztrát a jehož cílem je vytvořit takové postupy 

a prostředí, které umožní zajistit kontinuitu a obnovu klíčových procesů a činností 

organizace, na předem stanovené minimální úrovni, v případě jejich narušení nebo ztráty. 

BCM ochraňuje zájmy klíčových podílníků, akcionářů a dalších zájmových skupin, dobrou 

pověst a značku společnosti.20 

BPM 

Business Process Management (BPM) neboli procesní řízení. 

ITIL 

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) je nejrozšířenější přístup k 

řízení IT služeb na světě. ITIL poskytuje ucelenou sadu osvědčených postupů, čerpaných 

z veřejného a soukromého sektoru na mezinárodní úrovni.21 

 

 

 

 

 

                                                           

20 WIKIPEDIA. http//cs.wikipedia.org. 

21 ITIL. http// itil-officialsite.com. 
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Six Sigma 

Six Sigma je strukturovaný a vysoce kvantitativně založený přístup ke zlepšování 

kvality produktů a procesů prostřednictvím týmové práce.22 

Štíhlá Six Sigma (Lean Six Sigma) je kombinace dvou metod. Obě byly původně 

vyvinuty za účelem zlepšit výrobní procesy a posléze adaptovány v jiných průmyslových 

odvětvích. Štíhlá výroba, která je z velké části založená na Toyota Production System, se 

snaží minimalizovat odpad. Six Sigma, původně vyvinutá v Motorole, se snaží 

minimalizovat variaci za účelem zredukování defektů ve finálním produktu. („Sigma“ je 

symbol pro směrodatnou odchylku ve statistice; v procesu Six Sigma se u 99,99966 procent 

vyrobených produktů statisticky očekává, že budou bez defektů, což je pouhých 3,4 defektů 

na jeden milion.) Jelikož firmy ve svých produktech většinou chtějí jak efektivitu, tak 

kvalitu, metody štíhlá výroba a six sigma se často používají zároveň v metodě známé jako 

Štíhlá Six Sigma.23 

Modelovací nástroje všeobecně dělíme na: 

 Obecné modelovací nástroje – Slouží primárně k modelování systémů. Jsou to 

například jazyky UML, DFD, Petriho sítě, 

 Speciální modelovací nástroje – Jejich primární účel je popis a modelování procesů 

např. BPMN.  

Existuje celá řada modelovacích nástrojů. Mezi nejznámější patří: 

BPMN 

Business Process Model and Notation (BPMN) slouží ke grafickému znázorňování 

podnikových procesů pomocí procesních diagramů.  

UML 

Unified Modeling Language (UML) je grafický jazyk, který vizualizuje podnikové 

procesy a datové struktury.  

 

 

 

                                                           
22 SIXSIGMA. http//sixsigma-iq.cz. 

23 BERMAN, P., K. Successful Business Process Management. 1. Vyd. New York: AMACOM. 2014. ISBN 

0-8144-3401-0. p 61.  
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ARIS 

ARIS je jednou z metod reengineeringu procesů. Klade důraz na podporu řízení 

procesů pomocí IT systému. Vytváří modely organizačních struktur, procesů, aplikačních 

systémů, dat a další. 

3.2  STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ 

Vznik strategického řízení je spojován s polovinou 80. let minulého století. Pozornost 

se začala (jako reakce na příliš mechanistický charakter dosavadního chápání strategie) 

zaměřovat na zatím opomíjené záležitosti týkající se zejména lidských zdrojů, organizace a 

technologie. Úspěch nově zvolené strategie nezávisí pouze na změnách vnějšího prostředí, 

ale rovněž i na schopnostech podniku, který se mění se změnami tohoto prostředí. 

Prognózování a plánování se nevěnují pouze vnějšímu prostředí, ale nově i procesům uvnitř 

podniku. Tyto dvě činnosti se vzájemně doplňují a podporují. Do oblasti zájmů se tak 

dostávají podnikové schopnosti, kultura, styl řízení i provádění vnitrofiremních změn. 

Představiteli tohoto nového pojetí strategie jsou především M. Porter, H. Mintzberg, K. 

Ohmae. Strategické řízení je realizováno vrcholovými manažery a zahrnuje činnosti 

zaměřené na udržování dlouhodobého souladu mezi posláním podniku, jeho strategickými 

cíli a disponibilními zdroji a rovněž mezi podnikem a vnějším prostředím, v němž podnik 

působí. 

Strategie dlouhodobě určuje směr a rozsah aktivit podniku. Ideálně přizpůsobuje 

zdroje podniku měnícímu se prostředí, v němž podnik působí, trhům, zákazníkům 

a očekáváním zainteresovaných stran (stakeholders). Snad právě proto H. Mintzberg (1994) 

tvrdí, že efektivní stratég je člověk, který umí žít s protiklady. Jeho podání strategie je 

takové, že strategie je model (vzor, šablona) či plán, který integruje hlavní organizační cíle 

a posloupnost činností do soudržného celku. 

Rozdílné pojetí strategie se projevuje v tom, jak vnímají někteří autoři strategické 

cíle. Jedni začleňují cíle jako součást strategie, druzí považují strategii jako prostředek 

pro dosažení předem vymezených cílů. Proces strategického řízení můžeme rozčlenit 

v souladu se základními funkcemi řízení na proces strategické plánování, proces 

implementace strategie a proces strategické kontroly a hodnocení. V rámci všech těchto 

funkcí řízení se provádí analyzování. Zahraniční autoři hovoří o tzv. modelech procesu 

strategického řízení, které jsou sice zjednodušující, ovšem vymezující rámec tohoto procesu. 

Na obrázku 3. 4. je uveden tradiční model procesu strategického řízení podle Thomsona a 
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Stricklanda (1987), skládající se z pěti na sebe navazujících základních prvků. Formulace 

poslání, stanovení cílů, hodnocení a volba strategie, zavádění a realizace strategie a 

zhodnocení výsledků s analýzou situace a iniciací opravných opatření, které vedou k 

opakování celého cyklu.24  

 

Obrázek 4 - Tradiční model procesu strategického řízení 

Zdroj: GRASSEOVÁ, M. a kol. Analýza podniku v rukou manažera. 

Prvním krokem v procesu strategického řízení je výběr či tvorba podnikového 

poslání (vize) a podnikového cíle. Podnikové poslání je popis nebo prohlášení důvodu 

existence společnosti, které poskytuje rámec, v němž jsou formulovány strategie. Typická 

vize obsahuje tři složky: prohlášení o důvodu vlastní existence; prohlášení o klíčových 

hodnotách nebo řídících principech, na základě kterých operace probíhají a prohlášení 

o hlavních cílech společnosti. Takto se firemní strategie definuje v rámci jakéhokoliv 

byznysu. Například společnost Disney považuje za své poslání „dělat lidi šťastné“, 

                                                           
24 GRASSEOVÁ, M. a kol. Analýza podniku v rukou manažera. s. 16–17. 
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a to například produkcí animovaných seriálů, zábavných filmů a celkovým podílením se na 

zábavním průmyslu po celém světě.25 

Strategické řízení je primárním řízením každého podniku a předpokladem úspěchu 

a konkurenceschopnosti. Formuluje zásady fungování podniku, definuje v dlouhodobém 

horizontu priority, směr a oblasti zacílení podniku. Určuje způsob dosahování podnikových 

cílů. Je základem růstu a prosperity. Úkolem strategického řízení je synchronizace veškerých 

aktivit v souladu s podnikovou misí, vizí a hodnotami, jejichž znalost významně ovlivňuje 

každodenní rozhodování směrem k naplňování stanovených cílů. Strategické řízení je 

nekončící proces probíhající ve čtyřech základních fázích: 

 formulace strategie (mise, vize, strategické cíle), 

 plánování strategie (strategický plán, harmonogram realizace), 

 implementace strategie, 

 monitoring a vyhodnocování, 

Strategické řízení v podniku zajišťuje systematický a koordinovaný průběh činností 

směřujících k dosahování předem naplánovaných dlouhodobých záměrů. Slouží k přenášení 

požadavků majitelů podniku na management organizace, sjednocení a usměrnění chování 

lidí i aktivit ve všech jejích organizačních složkách a časových horizontech. Základem 

strategického řízení podniku je globální strategie, od níž se následně odvíjí podřízené 

strategie (například finanční, personální, informační aj.). Strategické řízení je klíčová 

a nejvyšší manažerská aktivita, integrující všechny manažerské funkce.26 

Strategické řízení zkoumá tržní podmínky, potřeby a přání zákazníků, identifikuje 

silné a slabé stránky, specifikuje sociální, politické a legislativní podmínky a určuje 

disponibilitu zdrojů, které mohou vytvářet příležitosti a hrozby s cílem získávání informací 

nutných pro formování dlouhodobých strategií podniku. Strategické řízení je uskutečňováno 

prostřednictvím tvorby a realizace jednotlivých strategií. Strategie dle povahy představují 

jednotlivé intence, kterými je ovlivňován vývoj podniku z naturálně věcné podoby. Jde 

například o intence co vyrábět, jaké množství, v jaké kvalitě, kdy a pro koho vyrábět. Druhá 

podoba strategií se zaměřuje na tvorbu metod, nástrojů a opatření, jejichž pomocí a 

                                                           
25 ASWATHAPPA, K., BHAT, K. SHRIDHARA. Production and Operations Management. 1. Vyd. Mumbai, 

IND: Himalaya Publishing House. 2010. ISBN 9781441672421. p 21. 

26 EVERESTA. http//everesta.cz. 
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prostřednictvím jsou prosazovány věcné strategie. Strategické řízení se vyznačuje 

specifickým rysem, tj. opírá se o rozhodování se značným stupněm rizika, budoucí vývoj je 

ovlivňován faktory, jejichž změny a účinky nelze předem predikovat, v souvislosti 

s probíhajícími globalizačními procesy se vliv relevantního okolí na strategické chování 

v podniku rozšiřuje. 

Strategické řízení vychází z principů: 

 myšlení ve variantách, 

 respektování globálních souvislostí, 

 permanentnost, 

 vědomí práce s rizikem, 

 interdisciplinární myšlení, 

 tvůrčí přístupy a orientace na špičkové výsledky, 

 koncentrace a agregace.27 

Spousta podniků zhruba po desetiletí restrukturalizace a snižování nákladů obrací 

svou pozornost k růstu. Až příliš často jsou snahy růstu na úkor originality. Podniky vytvářejí 

kompromisy, snižují kondici podniku a v konečném důsledku narušují konkurenční výhody. 

Růst je ve skutečnosti nevyhnutelně nebezpečný pro strategii.  

Jaké přístupy k růstu tedy zachovávají a utužují strategii? Obecně se doporučuje 

prohlubovat strategickou pozici, ne ji rozšiřovat a kompromitovat. Jednou z variant je hledat 

možnosti rozšíření strategie, jež využívají stávající systém aktivit tím, že nabízí funkce a 

služby, které jsou pro konkurenci nemožné nebo příliš nákladné na to, aby se konkrétnímu 

produktu mohli vyrovnat. Management si může položit otázku: Jaké činnosti, funkce nebo 

formy soutěžení jsou proveditelné z hlediska doplňkových činností podniku?28 

3.2.1 VÝZNAM STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ 

Význam strategického řízení spočívá především na nejdůležitějších rozhodnutích 

manažerů vrcholové úrovně. Strategický management vnímáme jako soubor manažerských 

rozhodnutí, která určují dlouhodobou výkonnost organizace. To zahrnuje všechny základní 

manažerské funkce, tedy strategické řízení musí být plánované, organizované, vedené a 

                                                           
27 DĚDINA, J., CEJTHAMR, V. Management a organizační chování., s 34–35. 
28 PORTER, M., E. On Strategy. 1. Vyd. Boston: Harvard Business School Publishing. 2011. ISBN 978-1-

4221-5798-5. p 32–34. 
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kontrolované. V rámci všech těchto funkcí pak probíhá analyzování, rozhodování a 

implementace a koordinace. 

Pojmy související s oblastí strategického řízení je možno chápat rozdílně. Není 

možné deklarovat, že charakteristiky uvedených pojmů jsou jediné správné, jelikož vždy 

záleží na tom, v jaké souvislosti a za jakým účelem je daný pojem užíván. Ovšem je 

nezbytné, aby pojmy jako poslání, vize, strategické cíle či strategie zainteresované strany 

byly používány a chápány všemi zaměstnanci daného podniku ve stejných souvislostech.  

Systém managementu (řízení) – soustava procesů a postupů používaných s cílem 

zajistit, aby podnik plnil požadovaná zadání a dosahoval svých cílů. 

Poslání (mise) – vyjadřuje smysl existence daného podniku. Charakterizuje, proč 

podnik působí a jaký má účel. 

Vize – dosažitelná představa o tom, jaký si podnik přeje být v budoucnu (zpravidla 

ve vzdáleném časovém horizontu). Souvislosti této představy jsou dány posláním podniku. 

Hodnota – atribut, který je člověkem či podnikem uznávaný. Lze rozlišit dle povahy 

finanční, sociální, kulturní a morální hodnotu. Morální hodnoty jsou víceméně univerzální, 

zatímco kulturní hodnoty se mohou měnit podle podniku, stejně jako podle zemí. Kulturní 

hodnoty v podniku by měly být vztaženy k poslání podniku. 

Znalosti – informace s návodem na využití. Informace jsou data zasazená do určitého 

kontextu a perspektivy a data jsou holá fakta. 

Proces – soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které 

dávají přidanou hodnotu vstupům – při využití zdrojů – a přeměňují je na výstupy, které mají 

svého zákazníka. Přičemž vstup (vstupy) představuje vždy definovanou vstupní veličinu 

(zadání) a výstup pracovní výsledek činnosti. Vstup, respektive výstup, je hmotný či 

nehmotný objekt. Všechny ostatní vstupující veličiny (pracovníci, materiál, technika, 

pomůcky, atd.) jsou zdroje. Zákazník je subjekt, kterému je výstup procesu určen, respektive 

předán. Subjektem může být osoba, organizace nebo proces (který následuje po procesu, 

jehož výstup je využit). Proces vyjádřený ve formě schématu je uveden na obrázku 3.5.  

Procesy každého podniku se člení dle důležitosti, která je vztažena k přidávání 

hodnoty pro externího zákazníka, na tři kategorie procesů.  

Procesy rozdělujeme do kategorií dle jeho významu na: 

Hlavní procesy – vytvářejí hodnotu v podobě výrobku nebo služby pro externího 

zákazníka a jsou tvořeny řetězcem přidané hodnoty, který představuje hlavní (klíčovou) 
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oblast existence podniku. Hlavní procesy tedy přímo zabezpečují plnění poslání, tj. naplňují 

důvod existence podniku. 

Řídicí procesy – určují a zabezpečují rozvoj a řízení výkonu podniku a vytváří 

podmínky pro fungování ostatních procesů tím, že zajišťují integritu a fungování podniku. 

Zabezpečují, že poslání je naplňováno kvalitně a v souladu s regulátory řízení (manažerské 

procesy). 

Podpůrné procesy – zajišťují podmínky pro fungování ostatních procesů tím, že jim 

dodávají produkty (hmotné / nehmotné), ale přitom nejsou součástí hlavních procesů. 

Zabezpečují chod podniku. 

Klíčové (kritické) procesy – procesy v rámci procesů řídicích, hlavních i 

podpůrných, které jsou v daném období (situaci) v podniku zásadní (prioritní) ve vazbě 

na stanovenou vizi a strategii podniku, respektive kritické faktory úspěchu. Klíčové procesy 

podléhají změnám – co je kritické nyní, nemusí být kritické po realizaci potřebných opatření. 

 

Obrázek 5 - Schéma procesu 

Zdroj: GRASSEOVÁ, M. a kol. Analýza podniku v rukou manažera. 

Zainteresované strany – jsou osoby nebo skupiny, které mají zájem na výkonnosti 

nebo úspěchu podniku. Zainteresovanou stranou může být také samotný podnik nebo jeho 

části. Hlavní zainteresovanou stranou jsou externí zákazníci, kterým je primárně určen 

výrobek nebo poskytovaná služba stanovená v poslání podniku. 

Strategické cíle konkretizují schopnosti, které musí být dosaženy celkově, či v 

nějaké kombinaci z důvodu dosažení nějakého zásadního, souhrnného výsledku (dopadu) 

pro plnění poslání nebo vize podniku. 
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Specifické cíle jsou výsledky, které musí být dosaženy celkově nebo v nějaké 

kombinaci pro dosažení strategických cílů v plánu. Specifické cíle jsou obvykle „milníky“ 

podél cesty v případě implementované strategie. 

Strategie – způsob (cesta), prostřednictvím, kterého podnik realizuje své poslání a 

vizi. Je založena na potřebách hlavních zainteresovaných stran (primárních externích 

zákaznících) a podporována příslušnými politikami (koncepcemi), plány, cíli, záměry 

a procesy. Jde o prostředky, metody, procesy a zdroje vyžadované celkově nebo v určité 

kombinaci pro dosažení strategických cílů, včetně jejich případné změny. 

Kritické faktory úspěchu – přednostní podmínky, které musí být splněny pro 

dosažení stanovených strategických cílů. 

Total quality management (TQM – celkový management kvality) – filozofie 

managementu orientovaná na zákazníka, využívající analytické nástroje a týmovou práci 

vyžadující zapojení všech pracovníků, usilující o trvalé zlepšování hlavních činností. 

Existuje několik modelů TQM, z nichž jsou nejčastější model EFQM, Speyer, Malcolm 

Baldrige, ISO 9001:2000. 

Cyklus PDCA, tzv. Demingův cyklus – přístup k řízení procesu zlepšování založen 

na čtyřfázovém cyklu, jehož průběžné opakování zajišťuje neustálé zlepšování: 

 Plan – (plánování – projektová fáze) 

 Do – (realizace – prováděcí fáze) 

 Check – (přezkoumání – kontrolní fáze) 

 Act – (zavedení opatření – realizační fáze) 

Výkonnost vyjadřuje stupeň (míru) dosažených výsledků osobou, týmem, 

organizací, podnikem, divizí nebo procesem. 

Zdroje zahrnují pracovníky, materiál, technologie, finanční prostředky apod., 

požadované pro implementaci strategií nebo procesů. Náklady na tyto zdroje jsou zpravidla 

vyjádřeny ve formě rozpočtu.29 

3.2.2 STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ 

Průkopníky strategické aktivity lze nalézt v 50. letech 20. století. Vývoj lze rozdělit 

do tří etap, které můžeme nazvat dlouhodobé plánování, strategické plánování 

                                                           

29 GRASSEOVÁ, M. a kol. Analýza podniku v rukou manažera. s. 11–14. 
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a strategické řízení. Tato terminologie je obecně přijímána, však v pojmech a všeobecném 

chápání dochází ke vzájemnému prolínaní, někdy dokonce k rozporům. 

Dlouhodobým plánováním reagovaly firmy na rychlé změny vývoje trhu a na jeho 

nové složitosti, které se odehrávaly po druhé světové válce. Tržní situace si vyžadovala 

provádění rychlejších a radikálnějších změn uvnitř firem než v předchozím předválečným 

obdobím. Tato situace se začala radikálně projevovat především ve Spojených státech, kde 

bylo nezbytné nahradit dosavadní již nepostačující systém rozpočtování. Bylo nutné nalézt 

nový nástroj, který by byl schopen připravit firmu na budoucí období s dříve nepoznaným 

důrazem na konkurenceschopnost a potřebu rozvoje firmy a expanze. Řešením se stalo 

dlouhodobé plánování. Velmi rychle se osvědčilo a téměř okamžitě bylo přijato všemi 

velkými firmami a většinou středních firem. Důležitým prvkem dlouhodobého plánování 

bylo provádění prognózy vývoje budoucnosti firmy. Provádění prognózy vývoje vycházelo 

z dispozice, že budoucnost lze prognózovat na základě extrapolace minulého vývoje – růstu 

(v tomto období se vývoj rovnal růstu) – a na základě těchto výsledků si stanovovat pozitivní 

cíle. 

Po prvotních pokusech provádění dlouhodobého plánování přišlo v 60. letech 

20. století, necelých deset let po používání dlouhodobého plánování, strategické plánování, 

které má již charakteristiky dnes používaných přístupů. Zásadní příčinou zavedení 

strategického plánování byla saturace a velký pokles růstu mnoha trhů. Tyto změny uměl 

málokdo v této době logicky objasnit, ale bylo zřejmé, že přístup dlouhodobého plánování, 

jehož podstatou je předpoklad růstu na základě extrapolace a kladení pozitivních cílů, není 

pouze přínosem pro firmu, ale je i zdrojem rizika a nebezpečí, které z tohoto přístupu vzniká. 

Strategické plánování je komplexní a náročná metoda, která vyžaduje mnohem více času na 

zpracování cílů nežli dlouhodobé plánování. Tomuto inovativnímu vnímání dali vědecký 

základ především Alfred Chandler, skupina čtyř profesorů Harvardské univerzity, a Igor 

Ansoff. Profesoři Harvardu – Learned, Christensen, Andrews a Guth – vydali v roce 1965 

knihu Business Policy – Text and Cases. Popsali vytvoření metodologického rámce, 

vycházejícího ze silných a slabých stránek podniku, příležitostí a hrozeb okolí, hodnotového 

systému podniku a podnikových cílů. Toto dílo zahrnující i případové studie pak vešlo 

později do podvědomí pod názvem LCAG (což je akronym příjmení uvedených profesorů). 

Igor Ansoff v roce 1965 vydal knihu Corporate strategy. V této publikaci byla posunuta 

strategie do nových dimenzí. Jasně definoval strategii jako pravidlo na rozhodování 
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v prostoru: oblast aktivit, výrobek a trh. Zavedl do managementu i pojem synergie, růstové 

vektory a částečně i konkurenční výhoda.  

Základní myšlenka strategického plánování spočívá v nalezení konkurenční mezery 

podniku. Primárním krokem je zpracování výhledové analýzy identifikující trendy, hrozby, 

příležitosti a jednotlivé významné události z okolí firmy, které mohou změnit dosavadní 

vývoj výkonu podniku. Rozdíl mezi prognózou vycházející z této analýzy, tj. výsledky, které 

podnik nejpravděpodobněji dosáhne, a prognózou výsledků vycházející z extrapolace 

dosavadního vývoje (dlouhodobé plánování), se nazývá mezerou kontroly, tj. rozdílem 

vycházejícím ze skutečnosti, že do prognózy byly včleněny výsledky a vlivy analýzy 

prostředí.  

Druhým krokem strategického plánování je konkurenční analýza. Výsledkem této 

analýzy je identifikace určitého potenciálu zlepšení výkonu podniku na základě úspěšnosti 

v jednotlivých dílčích oborech, ve kterých podnik působí. Tato analýza ukazuje, které obory 

se budou nadějně vyvíjet a které naopak mají budoucnost nejistou.  

Na konkurenční analýzu navazuje třetí – portfolio analýza. V rámci této analýzy jsou 

porovnávány výhledy podniku v jednotlivých oborech, stanoveny priority a alokovány 

zdroje pro realizaci strategií v jednotlivých oborech. Při komparaci a sloučení výsledků 

provedených analýz je podnik schopen dosáhnout vyššího výkonu. Tento výkon je vyšší o 

tzv. konkurenční mezeru od vývoje určeného pouze na základě analýzy prostředí. V této 

chvíli je celková analýza strategické mezery ukončena a mohou se vymezit rozpočty a 

programy pro realizaci cílů. Mnoho podniků doplňuje uvedené analýzy dalším krokem: 

analýzou diverzifikace. Ta identifikuje nedostatky v současném portfoliu oborů a určí nové 

obory, které budou pro podnik přínosné. Tímto krokem zabezpečuje rozšíření oblastí 

podnikání a služeb, tedy celkového výkonu podniku.  

Strategické plánování se v 60. a 70. let 20. století potýkalo se značnými problémy 

převážně z důvodu, že organizace, které je začaly využívat, očekávaly, že se jim podaří splnit 

určené cíle, podobně jako tomu bylo v minulosti při dlouhodobém plánování. 

Komplikovanost tvorby strategických plánů společně s mnoha analýzami však v mnoha 

případech paralyzovala vývoj podniku a zabíjela intuici a kreativitu manažerů. Plány byly 

považovány za nejvýznamnější krok manažera, stávaly se samospasitelné a pozapomínalo 

se, že strategické plánování je výlučně jedno z nástrojů řízení podniku. Mechanické činnosti 
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tvorby a realizace strategie založené na různých analýzách musely být následně doplňovány 

identifikací ambicí a zájmů manažerů odpovědných za realizaci stanovených strategií.30 

S největší pravděpodobností, ideální model strategického řízení neexistuje. Odborná 

literatura se oproti tomu shoduje, že strategické řízení by mělo být uskutečňováno v určitých, 

logicky navazujících fázích. Strategický management je nikdy nekončící proces a je jako 

posloupnost opakujících se a na sebe navazujících kroků, počínajících vymezením poslání, 

cílů a strategickou analýzou a končících formulací možných variant řešení, výběrem té 

nejlepší, její implementací do praxe a kontrolou průběhu její realizace. Strategické řízení se 

uskutečňuje jako proces, který je souborem manažerských rozhodnutí a postupů, dlouhodobě 

určujících fungování a činnosti organizace.  

 

Obrázek 6 - Model strategického řízení jako skupina procesů 

Zdroj: GRASSEOVÁ, M. a kol. Analýza podniku v rukou manažera. 

 

V dnešní době mají podniky zkušenosti s úspěšnou realizací strategie, respektive 

úspěchem strategického řízení v závislosti na použití formálních modelů, postupů a metod a 

také na kulturních a psychosociologických aspektech v podniku. S ohledem na velké 

                                                           
30 GRASSEOVÁ, M. a kol. Analýza podniku v rukou manažera. s. 14–16. 
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rychlosti změn v dnešní globalizované společnosti bývá také zpochybňován význam 

možnosti analytického strategického plánování. Ať už podnik implementuje kteroukoliv 

variantu modelu strategického řízení, zůstává skutečností, že strategické řízení by mělo být 

chápáno jako nikdy nekončící proces, který v sobě obsahuje logické a posloupné kroky31. 

Strategické plánování využívá strategické kontroly managementu. Ustanovuje, 

motivuje a odměňuje za dosažení obecných vizí podniku, konkrétních cílů a časově 

omezených úkolů organizace, a to za pomoci správy, managementu a zaměstnanců. Strategie 

také motivuje manažery i všechny jiné zaměstnance k úspěchu, vzdělávání, růstu, a k vývoji 

nových nápadů a strategií. Strategická kontrola managementu je umění, věda a řemeslo ve 

formulování, zavádění a zhodnocování multivýznamových rozhodnutí, které povedou 

podnik k jeho dlouhodobým cílům. Je to proces definování mise, vize a cílů podniku; proces 

určování zásad a plánů, často v rámci projektů a programů, které mají podnik přivést k cílům 

a následně lokalizovat zdroje pro uskutečnění těchto projektů a programů.32 

3.3  PROCESNÍ ŘÍZENÍ NÁKLADŮ  METODOU ABC 

Podnikatelské prostředí klade stále větší nároky na management podniku ve vztahu 

k jeho schopnosti řídit podnikové náklady a výkony. Většina podniků se dnes již nepohybuje 

ve stabilním prostředí, kde se struktura výkonů, zákazníků, ceny vstupů a výstupů nebo 

počet a síla konkurentů drží v ustálených limitech. Současné podnikatelské prostředí se 

naopak vyznačuje prudkými změnami ve všech zmíněných charakteristikách. Management 

je tak pod tlakem konkurence nucen čím dál častěji hledat skryté rezervy v podnikovém 

hospodaření a spravovat ho na co nejvyšší míře efektivnosti a flexibility. 

Dnešní nákladové řízení se principiálně soustřeďuje do dvou hlavních oblastí: 

prvním úkolem nákladového řízení v podniku je umět přesně stanovit náklady spojené 

s dílčími podnikovými výkony. Pro tyto účely se využívá kalkulace nákladů. Druhou 

oblastí nákladového řízení a to zejména v současné době schopnost managementu účelově 

existující náklady ovlivňovat. Jde tedy o metody snižování nákladů. Náklady dnes již 

nejsou nutné zlo, ale veličina, se kterou je možné v souvislosti s prováděnými výkony 

pracovat a účelově ji ovlivňovat. 

                                                           

31 GRASSEOVÁ, M. a kol. Analýza podniku v rukou manažera. s. 17–20. 

32 KYRIAZOGLOU, J. Business Management Controls: A Guide. 1. Vyd. Cambridge, GBR: IT Governance, 

2012. ISBN 9781849284288. p. 94.  
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Pro efektivní řízení podniku je nezbytné umět odpovědět na následující otázky: 

 Které procesy, produkty, služby jsou nejvíce ziskové a které naopak generují ztrátu? 

 Kolik podnik opravdu stojí jednotlivé procesy? 

 Jsou tyto procesy vykonávány efektivně? 

I když tyto otázky jsou zcela logické a z obecného pohledu nepředpokládáme, že by 

management podniku nebyl schopen poskytnout uspokojivé odpovědi, realita bývá často 

jiná. Management podniku mnohdy odpovědi na tyto otázky nezná z důvodu absence 

uspokojivých nástrojů a systémů řízení nákladů, které by byly schopny adekvátní informace 

poskytnout. 

Podnikové náklady jsou velmi často sledovány dle odpovědnostní struktury 

vymezené funkčními organizačními jednotkami. Takováto klasifikace ale neposkytuje nutné 

informace o nákladech v souvislosti se skutečně prováděnými činnostmi a jejich vztahem k 

podnikovým výkonům. Často má management pouze limitované informace o příčinnosti a 

struktuře těchto nákladů, což někdy vede až k extrému, že jsou známy jen náklady dle 

druhové klasifikace na vstupu a na druhé straně hodnota čistého zisku podniku jako celku. 

Podniky se také velmi často soustřeďují na řízení přímých nákladů (materiál, mzdy, energie), 

ale nevěnují dostatečnou pozornost nepřímým režijním nákladům, jejichž podíl v 

současnosti častokrát dosahuje až 50 % podnikových nákladů. 

Klasické metody kalkulace nákladů, jako je přirážková kalkulace či kalkulace 

variabilních nákladů, nemusí podávat relevantní informace o nákladech spojených 

s podnikovými činnostmi a výkony nebo pro kalkulace cen. V některých situacích mohou 

poskytovat scestné informace, které někdy ústí do extrému, kdy podnik záměrně vyhledává 

ztrátové zakázky a odmítá ty ziskové pouze z důvodu, že není schopen adresně přiřadit 

nepřímé náklady dílčím výkonům. Komplikovanost vztahů mezi náklady a výkony a 

spektrum příčin vzniku nákladů začíná být v některých podnicích natolik významná, že 

evokuje potřebu hledat přesnější, více sofistikovaný kalkulační systém, který by umožnil 

zabývat se reálnou podstatou vztahů mezi náklady a výkony.33 

3.3.1 ABC – ACTIVITY-BASED COSTING 

Activity-Based Costing (ABC) je metoda, která přesněji začleňuje režijní náklady 

k položkám, které se aktuálně v podniku využívají. ABC funguje nejlépe v podnicích, kde 

                                                           

33 E-API. http// e-api.cz. 
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je mnoho strojů a výrobků, vzájemně propojených a navazujících procesů.34 Activity-Based 

Costing (ABC) je tedy metodika kalkulace nákladů, která identifikuje činnosti v podniku a 

přiřadí náklady každé aktivity a zdroji tak, aby všechny výrobky a služby byly přiřazeny dle 

skutečné spotřeby. Tento model přiřadí další nepřímé náklady (režijní) do přímých nákladů 

ve srovnání s klasickými (tradičními) kalkulacemi. ABC tedy dovede náklady na jednotlivé 

procesy. 

Dílčí nedostatky tradičních přirážkových kalkulačních metod, jejichž využití často 

vede k nesprávně stanoveným nákladům a které nejsou schopny poskytovat dostatečně 

široké spektrum informací, se staly východiskem pro kalkulaci dle aktivit (Activity–Based 

Costing, ABC), která pro přiřazování nákladů objektům využívá měření skutečných 

fyzických výkonů jednotlivých prováděných činností a aktivit. Kalkulace tak sleduje 

činnosti, které jsou v podniku realizovány, a těm přiřazuje odpovídající náklady. Tento 

postup je jedinou možností, jak eliminovat paušalizování nákladů v různých objemových 

způsobech jejich alokace, který vede k nepřesným výsledkům. Náklady a výkon zde již 

netvoří všeobecná rozvrhová základna a režijní přirážka, ale skutečné aktivity a činnosti, 

jenž podnik provádí s cílem tvorby výkonů. V rámci této metody sledujeme náklady a jejich 

tok podél prováděných procesů a aktivit a těmto skutečnostem odpovídá i způsob jejich 

přiřazování. 

Aplikaci ABC kalkulace lze popsat ve 4 elementárních krocích: 

Prvním krokem při aplikaci ABC kalkulace je definice aktivit. Aktivita představuje 

homogenní soubor úkonů, které vedou k určitému cíli. Např. veškeré činnosti nutné ke 

kompletování součástky, produktu mohou být soustředěny v aktivitě pojmenované 

jako kompletování. Nejde o to, jednoduše přenést funkční organizační strukturu 

do struktury aktivit, ale o identifikaci skutečných procesů a aktivit, které jsou v podniku 

prováděny. 

Druhý krok identifikované nepřímé náklady přiřadí jednotlivým definovaným 

aktivitám. Zde dochází často ke komplikacím, způsobeným odlišnou strukturou nákladů v 

účetní evidenci (funkční členění) a způsobem, jakým jsou definovány aktivity (procesní 

pohled). Pro přiřazování nákladů se používá tzv. matice nákladů aktivit (Activity-Cost 

Matrix), která zobrazuje vztahy mezi náklady v druhovém členění a definovanými 

                                                           
34 ACCOUNTINGTOOLS. www.accountingtools.com. 
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aktivitami. Výstupem této etapy je kvantifikace celkových nákladů jednotlivých aktivit 

(Cost pool). 

Třetí krok alokace nákladů v rámci ABC kalkulace je výpočet jednotkových 

nákladů aktivit, který sestává z několika na sebe navazujících kroků. Primárně je nutné 

stanovit vztahovou veličinu aktivit (aktivity-cost driver) pro každou definovanou aktivitu. 

Lze říci, že vztahová veličina aktivit představuje určité měřítko, kterým lze výkon dané 

aktivity měřit. Další fáze stanoví výkon dané aktivity za sledované období (output measure). 

Např. v případě, kdy je u aktivity „Kompletování“ stanovena jako vztahová veličina počet 

kompletací. V této fázi je nutné stanovit, kolik kompletací bylo ve sledovaném období 

provedeno. V případě, že máme k dispozici tyto informace, je výpočet jednotkových 

nákladů aktivit velmi jednoduchý. Provedeme jej podílem celkových nákladů aktivit a míry 

výkonu dané aktivity. Výsledná hodnota představuje náklady na jednotku výkonu dané 

aktivity. V našem případě tedy náklad na jednu kompletaci. 

Třetí etapa alokace nákladů v ABC systému provádí samotnou kalkulaci nákladů 

zvoleného nákladového objektu. Cílem této etapy je přiřadit náklady aktivit jednotlivým 

kalkulovaným nákladovým objektům. 

Účel, pro který byla ABC kalkulace vytvořena, bylo zpřesnění alokace režijních 

nákladů. Výrazně přesnější je ABC kalkulace především za podmínek, když struktura 

výkonů podniku vykazuje značné rozdíly v nárocích na jednotlivé režijní činnosti jako je 

např. prodej, konstrukce, příprava výroby, nákup. V případě, že je jeden typ výrobků nebo 

jeden zákazník 10× náročnější na spotřebu činností pracovníků úseku prodeje než jiný typ 

výrobku nebo jiný zákazník, nedokáže klasická přirážková kalkulace, používající jednotnou 

sazbu obchodní režie pro všechny výrobky a zákazníky, tento rozdíl ve spotřebě nákladů v 

kalkulaci postihnout. ABC kalkulace naopak v této rovině dokáže přiřadit náklady přesně, 

dle definovaných aktivit a kvantifikace jejich spotřeby. Rozdíly ve výstupech klasické a 

ABC kalkulace tak mohou být diametrálně rozlišné. 

 

3.3.2 VYUŽITÍ METODY ABC 

ABC kalkulace poskytuje přesnější informace o nákladech výkonů a aplikuje 

transparentnější alokační principy. V celé řadě oblastí jde metoda ABC nad rámec běžné 

kalkulační metody a umožňuje analyzovat různé oblasti podnikové činnosti z pohledu jejich 

hodnotové a naturální stránky. 
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Metoda ABC kalkulace umožňuje provádět detailní analýzy přiměřenosti nákladů 

připadajících danému výkonu. Ten umožňuje zpětně analyzovat již alokované náklady přes 

aktivity tak, že hledáme nepřiměřené náklady aktivit, jak jednotkových, tak nepřiměřenou 

spotřebu jednotek aktivity, až po samotné primárně zaúčtované položky. Díky konstrukci 

ABC kalkulace je podnik schopen hledat cesty toku nákladů a zjišťovat příčiny vzniku 

nákladů (obr. 3.7.). 

Zpětná analýza náklad nevyřeší všechny problémy týkající se efektivnosti 

podnikových výkonů, ale umí nasměrovat pozornost managementu na problémové oblasti, 

což může být relevantním základem pro konkrétní manažerská rozhodnutí, mající konkrétní 

dopad na náklady a výnosy podniku. Tímto se zpětná analýza nákladů stává východiskem 

pro aplikaci širokého spektra nástrojů řízení dle aktivit (Activity-Based Management). 

ABC kalkulace je univerzální manažerský nástroj sloužící nejen k účelu nákladové 

kalkulace, ale představuje nástroj umožňující efektivní snižování nákladů. Negativní na 

ABC kalkulaci je vyšší náročnost na objem a strukturu zpracovávaných dat. Při aplikaci 

metody ABC je nutné zvážení všech přínosů a nákladů spojených s její implementací tak, 

aby efekty, které přináší, pomohly podniku zvýšit výkonnost bez zbytečných nákladů.35 

ABC metoda se hojně využívá v řízení (na základě klasifikace řízení) zásob. 

Skladovaný sortiment zásob se rozdělí do tří skupin dle celoroční spotřeby a dle podílu 

celkové spotřeby. Diferenciace dle ABC skupin umožňuje managementu se účinněji zacílit 

na organizační, informační, personální a další opatření, která vedou k dosažení výraznějších 

ekonomických efektů.  

 

 

                                                           
35 NASTAVTE VÝROBĚ ZRCADLO. Časopis Úspěch. č. 2/ 2012. p. 34–35. 



40 
 

 

Obrázek 7 - Tok nákladů v ABC kalkulaci 

Zdroj: NASTAVTE VÝROBĚ ZRCADLO. Časopis Úspěch. č. 2/ 2012. 

3.3.3 METODA ABC V PRAXI 

V posledních desetiletích došlo v podnikatelském prostředí k celé řadě změn v 

různých oblastech. Rostoucí konkurence způsobuje mimo jiné i růst nároků na hospodárnost 

vnitřních procesů firem a podniků. Náklady jsou jedním z nejdůležitějších faktorů 

působících na tvorbu zisku a konkurenceschopnost podniku se udržet na trhu. Moderní 

přístup v oblasti řízení nákladů, je kalkulace nákladů podle dílčích aktivit, 

ang. Activity-Based Costing, která se objevila v 80. letech jako alternativní model 

k tradičním nákladovým kalkulacím. Potenciál metody ABC je mnohem širší a přesnější než 

jen kalkulace nákladů produktu.  

Pokud podnik chce úspěšně působit na trhu a obstát v rostoucí konkurenci, musí 

zavádět nové technologie, pružně reagovat na změny a používat moderní metody řízení. 

Posledních roky zaznamenávají vzrůstající zájem managementů o inovace v oblasti 

nákladových systémů, kalkulací nákladů a řízení nákladů, které se objevují jako reakce na 

změny v podnikatelském prostředí. 

Prostředí, ve kterém podniky působí, se v posledních letech celosvětově změnilo. 

Změny v podnikatelském prostředí ovlivnily, jak manažerské účetnictví tak i procesní řízení 
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nákladů. Ke změnám v okolním prostředí, které vedly ke vzniku a rozšíření nových nástrojů 

řízení nákladů patří především: 

 Přibývající konkurence.  

 Snižování zásob, implementace systému Just in Time. 

 Změna způsobu provádění výkonů ve výrobní i v nevýrobní sféře. Roste podíl 

automatizovaných procesů, jejichž nákladová náročnost závisí na schopnosti 

podniku racionálně koordinovat dílčí procesy.  

 Zkracování doby životnosti produktů a nárůst požadavků zákazníků na kvalitu 

výkonů. Zákazníci však nepožadují jen kvalitnější standardizované výrobky. Stále 

více požadují individualizovat výkony v jednom sortimentním druhu (diverzifikace 

výkonů). To se projevuje i v implementaci komplexního řízení kvality (TQM) 

v podnicích.36  

 Ústup od masové produkce malého množství standardizovaných položek výrobků k 

produkci menších dávek produktů přizpůsobených k požadavkům zákazníků v 

krátkých časových intervalech.37  

 Přechod od kvantitativních forem konkurenceschopnosti (cena) ke 

konkurenceschopnosti kvalitativní (služba, příslušenství, estetika, servis apod.).  

 Snaha konzultačních a poradenských firem nabídnout atraktivní produkty, které 

usnadní rozhodování majitelů a manažerů podniků.38  

 Zvyšování významu taktického a strategického řízení. 

Z uvedených důvodů nabývá řízení nákladů v dnešním podnikatelském prostředí 

mimořádně velký význam. Změny se projevují i ve struktuře nákladů a v používaných 

metodách kalkulace nákladů: 

 Snížil se podíl jednotkových (přímých) nákladů (především přímých mezd) 

ve srovnání s náklady režijními. Podstatná část režijních nákladů je tvořena fixními 

náklady. Z tohoto důvodu se řízení nákladů zaměřuje na režijní náklady, které 

představují podstatný podíl na celkových nákladech.  

                                                           

36 ŠOLJAKOVÁ, L. Managerské účetnictví pro strategické řízení. s. 29–30. 

37 WIJAWARDENA, H., ZOYSA, A.D. 1999. A Comparative Analysis of Management. p. 49–70. 

38  EKONOMICKÝ ČASOPIS. Porovnanie prirážkovej kalkulácie nákladov a kalkulácie nákladov podľa 

čiastkových činností. s. 34–35.  
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 Významnou změnou je i navýšení režijních nákladů nutných k zajištění pomocných, 

obslužných, ale i informačních, plánovacích, kontrolních a strategicky 

orientovaných aktivit, u kterých je obtížné vyjádřit jejich vztah k výkonům pomocí 

tradičních kalkulačních postupů (např. náklady na výzkum, vývoj, logistiku, 

marketing). Tyto náklady mohou být často variabilní ve vztahu k dané aktivitě, ale 

ne k objemu výroby.39  

Historický vývoj řízení nákladů typický pro angloamerickou oblast přehledně 

shrnuje tzv. model čtyř stádií systémů řízení nákladů dle R. S. Kaplana:  

1. V prvním stádiu se řízení nákladů zaměřuje na sledování výše nákladů a jejich 

vykazování vzhledem k jednotlivým objektům řízení, např. výkonem, útvarem, později k 

procesům a aktivitám.  

2. Druhé stadium se vyznačuje snahou spolehlivě uspokojit požadavky externích 

uživatelů finančního účetnictví, co se do určité míry stává omezujícím faktorem pro řízení 

nákladů.  

3. Ve třetím stadiu se již rozvíjí systém řízení nákladů v pravém slova smyslu a jeho 

cílem je především zajistit relevantní informace pro rozhodování.  

4. Ve čtvrtém stadiu se relevantní informace pro strategické řízení nákladů stávají 

integrální částí systému.40 

Moderní metody řízení nákladů jsou obsahem třetího a čtvrtého stádia. Systém řízení 

nákladů by měl poskytovat především relevantní informace pro rozhodování například 

v oblasti cenových rozhodnutí, volby sortimentu, rozhodnutí o outsourcingu, o nákupu 

respektive o výrobě komponentů aj. a měl by být zacílen i na strategické řízení nákladů. Pod 

řízením nákladů rozumíme využívání informací o nákladech pro plánování, sledování a 

kontrolu nákladů. Operativní řízení se soustřeďuje hlavně na optimální využití kapacity41. 

Důležitou roli v krátkodobém rozhodování sehrává členění nákladů na fixní a variabilní. 

V případě strategického řízení se důraz klade na rozhodování o investicích a předprodukční 

etapu, hlavně na výzkum a vývoj. Pouze malou část nákladů totiž lze ovlivnit přímo ve 

výrobě, většina nákladů je ovlivněna rozhodnutími v předvýrobní etapě. 

                                                           
39 KRÁL, B. a kol. Nákladové a managerské účetnictví. s. 34–35. 

40 ŠOLJAKOVÁ, L. Managerské účetnictví pro strategické řízení. s. 18. 

41 KRÁL, B. a kol. Nákladové a managerské účetnictví. s. 17. 
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3.3.4 KALKULACE NÁKLADŮ DLE DÍLČÍCH ČINNOSTÍ 

„Metoda ABC je manažerskou výpočtovou, rozpočtovou a účetní metodou, postupem 

a technikou, která vyjadřuje kauzální vztah mezi vznikem výkonů a činnostmi, které 

spotřebovávají podnikové zdroje.“42 

ABC je kalkulační metoda, která se snaží přiřadit režijní náklady firmy přesněji 

k dílčím nákladům. Zaměřuje se na rozvržení režijních nákladů, jelikož přímé náklady lze 

hned přiřadit. Tradiční kalkulační metody režijní náklady přiřazují k produktům na základě 

objemově založených nákladových determinantů, tj faktorů, které způsobují změnu nákladů 

("cost drivers") např. přímé mzdy, materiálové náklady, normohodiny. To vede ke 

zkreslenému pohledu na náklady, protože mnohé zdroje se nevyužívají v transformačním 

procesu v takových proporcích, jak ukazuje nákladová kalkulace.43 

ABC nepřesnosti v přiřazování režijních nákladů eliminuje prostřednictvím toho, 

že režijní náklady nepřiřazuje přímo k produktu, zákazníkovi aj., ale postupuje 

vícestupňovým, obyčejně dvoustupňovým rozvrhování nákladů (obr. 3.8.). 

 

Obrázek 8 - Model ABC 

Zdroj: CASOPISY.EUKE. www: casopisy.euke.sk. 

                                                           

42  EKONOMICKÝ ČASOPIS. Porovnanie prirážkovej kalkulácie nákladov a kalkulácie nákladov podľa 

čiastkových činností ( metóda ABC Activity-Based Costing). s. 139. 

43  VALENČÁKOVÁ, E., VÝROST, T. Integrovaný system riadenia nákladov podĺa aktivít (ABC) 

a ekonomickej pridanej hodnoty (EVA). s. 695. 
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Režijní náklady metoda ABC přiřazuje nejdříve k jednotlivým aktivitám na základě 

vztahové veličiny nákladů (determinanty spotřeby zdrojů, ang. Resource Driver), poté jsou 

zjištěny skupiny nákladů vztahující se na jednotlivé aktivity (Cost Pool) a na základě 

vztahové veličiny aktivity (determinant aktivity, ang. Activity Cost Driver) se stanoví 

náklady na jednotku aktivity, nakonec se určí náklady na nákladový objekt na základě 

součinu nákladů na jednotlivé aktivity a objemu aktivity vyžadované předmětem kalkulace. 

Podrobnější pohled na podnik se tedy získává popisem aktivit, činností a procesů v něm 

probíhajících a vzájemnými vztahy mezi nimi. Hlavním objektem zájmu jsou aktivity, které 

jsou zodpovědné za vznik nákladů podniku, zdůrazňuje se tedy procesní pohled na podnik. 

Počet aktivit závisí na účelu zkoumání, jakož i na velikosti a složitosti podniku či organizační 

jednotky. Z hlediska praktického využití musí být aktivity přesně charakterizovány, neboť v 

případě nejednoznačnosti může vzniknout problém při přiřazování nákladů. V následující 

tabulce shrnujeme na základě přehledu publikované literatury v této oblasti přednosti a 

nedostatky ABC (tabulka 3.1.). 

Tabulka 1 - Pozitiva a negativa metody ABC 

 

Zdroj: CASOPISY.EUKE. www: casopisy.euke.sk. 
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Literatura poukazuje na poměrně početnou aplikaci ABC v praxi. Mnozí autoři 

poukazují na to, že přes množství pozornosti a zájmu, který je věnován metodě ABC, 

je aplikování ABC v praxi pomalé. Studie provedené v UK (Drury, C. a kol.) a Irsku (Clarke, 

P.) zjistili, že navzdory velkému zájmu o moderní metody bylo jejich převzetí velmi nízké. 

Autoři, kteří se již zabývají tímto problémem, uvádějí, že ABC není vhodná pro všechny 

podniky, tento systém přináší výhody větším podnikům, které působí ve vysoce 

konkurenčním prostředí, mají vysoký podíl režijních nákladů a různorodou produkci. 

Zavedení metody ABC totiž vyžaduje poměrně vysoké náklady, čas, software, trénink, jakož 

i pochopení a akceptování ze strany managementu, ekonomického a účetního úseku. I 

vzhledem k vysokým nákladům je častokrát metoda ABC aplikována selektivně na ty 

procesy, při kterých vyjádření prostřednictvím tradičních metod v sobě skrývá největší 

množství chyb, jak je uvedeno v Tabulce 3.1. Potenciál metody ABC je mnohem širší než 

jen zpřesnění informací o nákladech produktu. Jiné možnosti využití této metody především 

spojené s možnostmi řízení nákladů způsobily globálně větší zájem podniků, konzultačních 

firem jako i akademiků o tuto poměrně novou metodu.44 

3.3.5 ŘÍZENÍ NÁKLADŮ NA ZÁKLADĚ AKTIVIT (ABC) 

Možnosti využití ABC nejsou pouze při stanovování nákladů na jednotlivé výkony, 

ale také i při řízení nákladů. Toto širší pojetí se označuje jako „Řízení nákladů na základě 

aktivit“ (angl. Activity Based Cost management), které umožňuje:  

1. Zviditelnění nákladů. ABC poskytuje informace, na základě kterých lze detailně 

sledovat, jak byly zdroje podnikem využity, což umožňuje managementu posoudit, zda 

náklady odpovídají účelu jejich vynaložení. ABC, tím že ukazuje na příčiny vzniku nákladů, 

umožňuje efektivnější řízení nákladů.  

2. Analýzu nákladů. ABC poskytuje základ pro různé typy nákladových analýz, 

ke kterým patří: sledování trendů v nákladech v průběhu času, jakož i možnosti 

pro vnitropodnikové, resp. mezipodnikové srovnávání; analýza přidané hodnoty aktivit. 

Vypovídací schopnost a použitelnost ABC pro analýzu aktivit, produktů, služeb a zákazníků 

lze zvýšit vytvořením integrovaného systému kalkulace nákladů podle dílčích činností 

(ABC) a ekonomické přidané hodnoty (EVA). Na základě analýz nákladů může 

                                                           

44 CLARK, P. Management Accounting Practices in Irish Manufacturing Business. A Pilot Study. In: The Irish 

Accounting and Finance Association, Proceedings of the Annual Conference. p. 17–34. 
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management efektivněji uspořádat aktivity, tak aby dosáhl hlavní cíle, které sleduje, a tím i 

snížit náklady na jejich dosažení.  

3. Rozpočet a analýza odchylek. Informace o nákladech dílčích aktivit mají velký 

význam. Lze je využít k měření výkonnosti jednotlivých úseků podniku a při sestavování 

rozpočtů. Založení flexibilních rozpočtů na objemově založených faktorech v případě 

tradičních přístupů poskytuje méně hodnotné informace. Pokud však použijeme v této 

oblasti ABC a s pomocí více nákladových determinantů, je možné dosáhnout přesnější 

měření očekávaných režijních nákladů. Jde především o metodu rozpočtování podle aktivit 

(angl. Activity Based Budgeting, ABB)  

4. Ovlivňování chování. ABC umožňuje zlepšení komunikace v oblasti získávání 

informací o nákladech, zlepšení pochopení a akceptování informací o nákladech. 

5. Hodnocení výkonnosti. Přínosem metody ABC je provozní kontrola 

prostřednictvím zpráv o objemech nákladových determinantů, které představují nefinanční 

ukazatele výkonnosti, které lze rychle získat, a jsou snadno pochopitelné. Aktivity jako 

náklady, které je možné řídit přímo a efektivně. 

6. Analýzu ziskovosti zákazníků (angl. Customer Profitability Analysis). 

V tradičních účetních praktikách je málokdy vyjádřena ziskovost zákazníka. Ziskovost je 

obyčejně vyjádřená agregovaně za divizi nebo produktovou linii a samozřejmě podnik jako 

celek. Metoda ABC umožňuje sledovat náklady na jednotlivé zákazníky, pokud je zákazník 

zvolen jako nákladový objekt. Uplatnění analýzy ziskovosti zákazníků vyžaduje, aby byly 

určeny i výnosy na jednoho zákazníka, což v praxi obvykle není tak složité, jak vyjádření 

nákladů. Uplatnění analýzy zákazníků může mít velký význam pro podnik, neboť jak 

poukazují různé výzkumy z praxe, malé množství zákazníků produkuje většinu zisku 

podniku (uvádí se, že 80 % zisku generuje 20 % zákazníků).45 

3.3.6 ŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ ANALÝZY AKTIVIT (ABM) 

Další přístup v praxi, který zahrnuje předchozí metody, představuje „Řízení na 

základě analýzy aktivit“ (ABM), které zahrnuje ABC a ABCM. ABM využívá informace 

o nákladech jednotlivých aktivit při řízení, a to hlavně pro snižování nákladů 

při rozhodování o objemu a struktuře výkonů, o způsobu zajišťování výkonů, o cenové 

politice, při odhadu nákladů aktivit, odhadu vlivu provozních inovacích na náklady aktivit, 

                                                           

45 YOSHIKAWA, T. et al. Contemporary Cost Management. p. 127–144. 
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ale i při investičním rozhodování, analýze ziskovosti zákazníků a strategickém řízení. 

Metoda ABM podporuje kontinuální zlepšování provádění aktivit. Při analýze a při 

hodnocení aktivit je třeba se zaměřit na aktivity, které nejvíce ovlivňují náklady, kvalitu, 

rychlost. Na tyto aktivity by se mělo soustředit dlouhodobé řízení nákladů.  

Při řízení aktivit se rozhodujícím kritériem stala v současnosti hodnota, kterou 

jednotlivé aktivity přispívají k celkové hodnotě výrobků a služeb pro zákazníka, 

resp. hodnota, kterou přinášejí jednotlivé aktivity podniku. ABM proto se rozvinulo 

do „Řízení faktorů“ ovlivňujících tvorbu hodnoty (angl. Value Based Management). Tato 

koncepce se orientuje na přínos jednotlivých aktivit pro zákazníka, podnik a na získání 

konkurenční výhody. Přičemž už nejde jen o řízení nákladů, ale o celé manažerské systémy, 

jejichž součástí jsou i náklady. ABM patří ke strategickým metodám.  

Na význam metody ABC a dalších možností jejího využití pro řízení nákladů a 

aktivit, dále v textu ABC / M, poukazuje také množství publikací v této oblasti, nárůst 

nabídky konzultačních firem, softwarových řešení a rostoucí počet aplikací těchto technik 

uplatňovaných v podnicích. Podniky si v současnosti uvědomují důležitost řízení nákladů, o 

čemž svědčí nárůst počtu firem nabízejících konzultační služby, semináře a softwarová 

řešení pro ABC.  

Největší význam metody ABC, který se zdůrazňuje v různých pramenech, je 

zpřesnění kalkulace nákladů produktů. ABC také umožňuje stanovovat náklady i v případě 

jiných objektů kalkulace, nejen produktů, ale např. i distribučních cest, zákazníků a služeb. 

Tím umožňuje využití dalších nástrojů pro rozhodování např. provést analýzu ziskovosti 

zákazníků. Podstatně větší využití než samotné kalkulace, vidíme v tom, že ABC / M 

umožňuje pochopit činnost daného podniku či organizace přes procesy, které se v ní 

uskutečňují a především umožňuje tyto procesy (resp. aktivity) řídit. AMC / M umožňuje 

identifikovat aktivity, které přidávají hodnotu a také aktivity, které hodnotu nepřidávají a je 

řešit např. utlumením, outsourcingem, reeingineeringem, nebo hledáním možností snížení 

spotřeby zdrojů a tím umožnit snižování nákladů. Informace, které ABC / M poskytuje, např. 

ohledně měření aktivit je možné využít i pro benchmarking aktivit. ABC nám také poskytuje 

informace o využití kapacit a umožňuje manažerům, aby se soustředily na aktivity, které 

mají přebytečnou kapacitu, protože zvyšují náklady podniku. ABC / M je využitelná pro 

řízení nákladů v různých typech podniků, firem a organizací a to nejen v soukromém 

sektoru, ale i ve veřejném sektoru, kde může výrazně přispět ke zlepšení rozhodování a vyšší 

efektivnosti využití zdrojů. 
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3.4  BALANCED SCORECARD 

Metoda Balanced Scorecard má kořeny v práci D. Johnsona a R. S. Kaplana (1987), 

kteří si uvědomili, že tradiční systémy měření účetnictví jsou z velké části irelevantní, 

protože se zaměřují na finanční hodnoty, zatímco ignorují klienty a jejich potřeby. Autoři 

zdůrazňují, že finanční hodnoty samy o sobě nestačí k řádnému zhodnocení výkonu podniku, 

což znamená, že zprávy o zhodnocení by také měly zohledňovat modernější a vhodnější 

faktory, jako jsou schopnosti a znalosti zaměstnanců, spokojenost zákazníků, efektivita 

operací, a inovace. V roce 1992 se Kaplan a Norton rozhodli rozvrhnout tyto podnikatelské 

dimenze do čtyř základních perspektiv, které analyzuje metoda Balanced Scorecard: finance, 

zákazníci, vnitřní procesy podniku, a vzdělání a perspektiva růstu. Tyto perspektivy 

navzájem ovlivňují.46 

V roce 1992 R. S. Kaplan a D. P. Norton představili svou koncepci Balanced 

Scorecard jako systém měření výkonnosti. Několika firmám pomohli tento přístup 

implementovat a byli svědky toho, jak firmy tohoto nástroje měření výkonnosti podniku 

využívají jako základu nového systému řízení, který se stával hybnou pákou implementace 

jejich strategií. Několik následujících let se věnovali propracovávání tohoto systému řízení 

strategie a aktualizovali celou koncepci pro podniky strategicky zaměřené. 

Východiskem koncepce bylo následujících pět zásad řízení: 

1. Mobilizace změn prostřednictvím vrcholového vedení. 

2. Převod strategií do provozních podmínek. 

3. Dosažení vyladění organizace se strategií. 

4. Motivace – strategie je záležitostí a úkolem každého pracovníka. 

5. Vedení podniku tak, aby se strategie proměnily v nepřetržitý proces. 

Většina podniků při implementaci systému řízení strategie založeného na koncepci 

Balanced Scorecard obvykle postupovala tak, že vyšly od první zásady (mobilizace týmu 

vrcholového vedení), rychle přešly ke druhé (převedení strategie do podoby mapy 

provázaných strategických cílů, doplněné soustavou Balanced Scorecard s jejími měřítky a 

cílovými hodnotami) a třetí zásadě (vyladění různých částí podniku prostřednictvím 

propojených systémů vyvážených ukazatelů). Čtvrtá zásada vyžaduje koncepční změnu 

                                                           

46 EPSTEIN, M., MANZONI, J.-F., DAVILA, A. Studies in Managerial and Financial Accounting, Volume 

20 : Performance Measurement and Management Control: Innovative Concepts and Practices. Bradford, 

GBR: Emerald Group Publishing Ltd. 2010. ISBN 9781849507240. p. 85. 
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některých klíčových systémů útvaru lidských zdrojů (vytyčování cílů, pobídkové systémy), 

zatímco pátá zásada vyžaduje novou podobu různých plánovacích, rozpočtovacích a 

kontrolních systémů. S implementací čtvrté a páté zásady se v obvyklém případě nezačíná 

dříve než rok či více od zahájení celého programu.  

Ve skutečnosti R. S.Kaplan a D. P. Norton přišli na to, že firmy dosahovaly 

průlomových výsledků jen na základě plné implementace první, druhé a třetí zásady, 

provádění několika základních činností v duchu čtvrté zásady, jako je například program 

sdílení strategie se zaměstnanci, a prostřednictvím uplatňování jednoho přístupu v rámci páté 

zásady, totiž zavedení nového druhu porad managementu k přezkoumání a vyhodnocování 

strategie. Takový omezený přístup přináší výsledky, dokud vůdčí osobnost, která program 

zavedla, podnik neopustí. Silná vůdčí osobnost, která využívá nástrojů první, druhé a třetí 

zásady, může mobilizovat, soustředit a vyladit podnik tak, že bude dosahovat vynikající 

úrovně výkonnosti. Protože však nové přístupy nejsou pevně zasazeny do používaných 

systémů řízení organizace (pátá zásada), často se stává, že takovou úroveň výkonnosti není 

prostě možné udržet. Na způsob, jak pevně zakotvit průběžné řízení strategie do výkonu 

podnikatelské činnosti organizace v 90. letech 20. století, R. S. Kaplan a D. P. Norton ještě 

nepřišli.  

V roce 2004 R. S. Kaplan a D. P. Norton spolu se svými kolegy z firmy Balanced 

Scorecard Collaborative svolali pracovní skupinu zhruba tuctu firem, aby se zabývali tím, 

jak udržet soustředění na implementaci strategie. Ve skupině bylo i několik firem, které již 

byly zařazeny do Síně slávy Balanced Scorecard, jako například Hilton Hotels, Motorola, 

Ricoh, Serono, KeyCorp, Canon, ale stejně tak i U. S. Army. Jednou z jejich 

nejvýznamnějších inovací bylo vytvoření malé, avšak nadšené skupiny manažerů, kteří měli 

dohlížet na různé procesy nezbytné pro realizaci strategie. Tuto skupinu R. S. Kaplan a D. 

P. Norton popsali jako útvar řízení strategie (office of strategy management, OSM) a svá 

zjištění v roce 2005 zveřejnili v článku pro Harvard Business Review. 

Nepřetržitému spojení s pracovní skupinou jak v Severní Americe, tak i v Evropě 

R. S. Kaplan a D. P. Norton konečně určili všechny klíčové procesy, které si vyžaduje 

implementace páté zásady („proměňte strategii v nepřetržitý proces“). Zjistili, jak firmy 

mohou vytvořit pevné vazby mezi strategií a provozními činnostmi, aby každodenní 

provozní činnosti zaměstnanců podporovaly strategické cíle. Představili nový rámec pro 

hodnoticí porady vedení, jenž jasně odděluje porady zaměřené na přezkoumávání 

provozních činností, které řeší krátkodobé problémy a monitoruje zlepšení klíčových 
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provozních procesů, od porad, jež se soustřeďují na přezkoumávání a zlepšování realizace 

strategie.  

R. S. Kaplan a D. P. Norton zdokumentovali nejlepší ověřené praktické postupů v 

duchu páté zásady a nakonec dospěli k samostatnému a úplnému systému řízení, jenž 

propojuje strategii a provozní činnosti. Tento systém integruje přínosy inovací managementu 

v oblastech, jako jsou vypracovávání strategie, řízení a zlepšování provozních činností, 

přiřazování nákladů jednotlivým aktivitám a výkonům (Activity-Based Costing), podnikové 

zpravodajství a analytické nástroje. Zpětnovazebně uzavřený, integrovaný systém řízení 

představuje „konečný stav“, o jehož dosažení mohou usilovat podnikové organizace, chtějí-

li dosáhnout spojení excelence při realizaci provozních činností se strategickými prioritami 

a se strategickou vizí.47  

 

Obrázek 9 - Systém řízení: propojení strategie s provozními činnostmi 

Zdroj: KAPLAN, R.. S., NORTON, D., P. Efektivní systém řízení strategie. 

                                                           

47 KAPLAN, R. S., NORTON, D., P. Efektivní systém řízení strategie. s. 7–9. 
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R. S. Kaplan a D. P. Norton navrhli architekturu úplného a integrovaného systému 

řízení (jak ji ukazuje obrázek 3. 9.), jenž propojuje formulování a plánování strategie 

s realizací provozních činností. Tento systém má šest hlavních fází. 

 Fáze 1: Manažeři vypracovávají strategii s využitím strategických nástrojů. 

 Fáze 2: Podnik plánuje strategii s využitím nástrojů, jako jsou mapy strategie 

a systémy Balanced Scorecard. 

 Fáze 3: Jakmile jsou vytvořeny mapa strategie a systémy Balanced Scorecard 

nejvyšší úrovně, manažeři přistupují k vylaďování podniku se strategií na základě 

stupňovitého přenosu („kaskádování“) provázaných map strategie a systémů 

Balanced Scorecard na všechny organizační jednotky podniku. Ty „vylaďují“ 

zaměstnance prostřednictvím formálního procesu komunikace a propojují osobní 

cíle zaměstnanců a jejich pobídky se strategickými cíli. 

 Fáze 4: Následně, po vyladění všech organizačních jednotek a zaměstnanců 

se strategií, manažeři mohou plánovat provozní činnosti s využitím nástrojů, jako 

jsou řízení jakosti a procesů, reengineering, systémy přehledných ukazatelů pro 

řízení procesů, tvorba klouzavých prognóz, přiřazování nákladů výkonům, které je 

vyvolávají, plánování kapacity zdrojů a tvorba dynamických rozpočtů. 

 Fáze 5: Ve spojitosti s tím, jak dochází k realizaci strategie a plánů provozních 

činností, podnik sleduje a poznává problémy, překážky, nesnáze. Tento proces 

integruje informace o provozních činnostech a strategii v rámci pečlivě navržené 

struktury porad vedení, jejichž účelem je jejich přezkoumání. 

 Fáze 6: Management využívá údajů o interních provozních činnostech a nových 

údajů o vnějším prostředí a konkurenci k ověření a přizpůsobení strategie, iniciuje 

další zpětnovazební smyčku integrovaného systému plánování strategie a realizace 

provozních činností.48 

Balanced scorecard (BSC) představuje strategický systém řízení podniku, který 

zpracovává a převádí poslání a vizi podniku do specifických cílů, do uceleného 

a srozumitelného souboru měřítek a ukazatelů finanční a nefinanční výkonnosti, které 

poskytují rámec pro posuzování úspěšnosti strategie a systému řízení.  

Balanced scorecard je fundamentální článek integrovaného manažerského systému, 

který určuje priority a kritické faktory úspěšnosti. Dokáže mimo jiné také sledovat pokrok 

                                                           
48 KAPLAN, R.,S., NORTON, D., P. Efektivní systém řízení strategie. s. 22–23.  
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při dosahování strategických cílů, umožňuje monitorovat a průběžně upravovat zavádění 

strategie. BSC tedy zachovává měřítka, jež se sledují u většiny podniků a jsou obrazem 

minulých finančních transakcí, ale také doplňuje tato finanční měřítka o nová měřítka, která 

umožní zvýšit výkonnost podniku. Můžeme k nim zařadit například nové distribuční kanály, 

pracovní postupy, dovednosti zaměstnanců, loajalitu zákazníků, podnikový IS apod.  

Je potřeba si uvědomit, že většina podniků pracuje jak s finančními, tak i 

nefinančními ukazateli. Nefinanční ukazatelé jsou ale používány pouze pro lokální pokrok, 

nikoli pro strategické řízení podniku. Není to z toho důvodu, že by si podniky 

neuvědomovaly důležitost takového ukazatele, jako je spokojenost zákazníka, rychlejší 

distribuční cesty, loajalita zaměstnanců apod. Ukazuje se problém v propojení finančních 

ukazatelů s nefinančními a zároveň ohodnocení zlepšení nefinančního ukazatele v peněžním 

vyjádření. Tento problém pomáhá vyřešit právě BSC. Metoda BSC díky svým vazbám mezi 

jednotlivými ukazateli dokáže určit, jaké dopady budou mít na určitý finanční ukazatel 

změny, které jsou vyvolány různými nefinančními ukazateli. BSC tedy zjišťuje vazby mezi 

finančními a nefinančními ukazateli na základě kauzálního vztahu příčina–důsledek.  

Metoda BSC je úzce spjata s pojmem strategie. Pojem strategie se dá vysvětlit jako 

cesta ke splnění strategického cíle, který vychází a je v souladu s vizí podniku, tedy s tím, 

co podnik plánuje vytvořit a objasňuje důvod existence podniku. Úlohou strategie je najít a 

vytvořit konkurenční výhodu pro podnik tak, aby uspěl v současném konkurenčním 

prostředí. Pokud by konkurence neexistovala, podnik by žádnou strategii nepotřeboval a jeho 

existence by se opírala o předem zaručený trh. 

Velikým problémem je fakt, že ve spoustě podniků sice strategie existuje, nicméně 

je uložena pouze v hlavách manažerů a k řadovým zaměstnancům se dostává jen stěží. 

Dalším problémem je fakt, že i když se zaměstnanci o strategických plánech dozví, nevědí, 

jak reagovat, aby pomohli strategii naplnit. Tyto a další problémy napomáhá BSC řešit tím, 

že podnikovou strategii konkretizuje na jednotlivé perspektivy, dílčí cíle zobrazí ve 

strategické mapě a sleduje naplňování strategie pomocí stanovených určených měřítek. 

Strategické cíle podniku vychází ze stanovené vize a strategie a rozhodují o celkovém 

úspěchu podniku. Pokud chceme v podniku plánovat a sledovat dosažení strategických cílů, 

je nutné k těmto cílům přiřadit adekvátní finanční a nefinanční měřítka a jejich cílové a 

skutečné hodnoty. Následně jsou pak přiřazeny jednotlivým cílům strategické akce, které 

zabezpečují, aby bylo strategického cíle úspěšně dosaženo. 



53 
 

Dle výše uvedených informací je možno konstatovat, že metoda BSC je nástrojem, 

který dokáže měnit podnikové procesy. Jde o princip či postup, dle kterého je možné 

upravovat a měnit podnikové procesy k dosažení stanovených strategických cílů.49 

3.4.1 APLIKACE METODY BSC 

Prvním krokem v aplikaci BSC je vyhotovení tzv. SWOT analýzy, matici, kde jsou 

uvedeny veškeré silné a slabé stránky podniku, jeho ohrožení a příležitosti. Tímto krokem 

lze získat komplexní pohled na podnik. Druhým krokem je analýza výstupu, který poskytla 

analýza SWOT. Nejdříve je nutné oddělit strategické cíle podniku od strategických akcí a 

uspořádat je do přehledné tabulky perspektiv. Dále je nutné zajistit, aby byly pro jednotlivé 

perspektivy vybrány takové strategické cíle, které jsou z hlediska naplnění strategie podniku 

klíčové.  

Ne pokaždé se však jedná o zmíněné strategické cíle, je proto nezbytné rozlišovat 

mezi následujícími výstupy: 

 Strategický cíl – jeho naplnění zvýší konkurenceschopnost podniku a vede 

k naplnění vize podniku, 

 Obecný cíl – jeho splnění nezvýší konkurenční schopnost podniku, 

 Operativní cíl – slouží k udržení operativních procesů, není tedy součástí 

strategických cílů, 

 Strategické akce – nejde o cíl, jde o možnou cestu ke splnění strategického cíle. 

Třetím krokem je stanovení a přiřazení měřítek k jednotlivým strategickým cílům 

dle jednotlivých perspektiv. Čtvrtým krokem je vytvoření strategické mapy, která je 

tvořena ze strategických cílů. Pátým krokem je definování strategických akcí a jejich 

přiřazení jednotlivým strategickým cílům.50 

 

 

 

 

 

                                                           

49 DRBOHLAV, Š. a kol. Nástroje na modelování a řízení podnikových procesů. s. 49–50.  

 

50 DRBOHLAV, Š. a kol. Nástroje na modelování a řízení podnikových procesů. s. 50–51.  
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Tabulka 2 - SWOT analýza 

 

Zdroj: KOGNINFO. http// kogninfo.vse.cz. 

Nyní je třeba oddělit strategické cíle od strategických akcí a uspořádat je do 

přehledné tabulky dle perspektiv. 

Tabulka 3 - Analýza cílů dle perspektiv 
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Zdroj: KOGNINFO. http// kogninfo.vse.cz. 

V následujícím kroku je nutné výše uvedené cíle analyzovat a rozhodnout o tom, 

zdali se jedná o cíl strategický, obecný nebo operativní, či se jedná o strategickou akci. 

Tabulka 4 - Analýza strategických cílů 

 

Zdroj: KOGNINFO. http// kogninfo.vse.cz. 

Ve strategické mapě lze spatřit souvislosti mezi jednotlivými strategickými cíli. 

Z obrázku 3. 10. je vidět, že hlavním strategickým cílem je růst hodnoty podniku. 

Strategická mapa je jakýmsi zjednodušením reality, přičemž skutečnost samozřejmě 

není tak jednoduchá, jak ukazuje obrázek 3.10. Na vrcholový cíl působí mnoho vlivů. 

Strategická mapa by však měla znázorňovat ty nejvýznamnější cíle a jejich počet by se měl 
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pohybovat kolem 20. Důvodem, kromě přehlednosti, je známý fakt, že orientace na mnoho 

cílů vede většinou k jejich neplnění, „twenty is plenty“.  

Samotné perspektivy jsou znázorněny v jednotlivých patrech mapy, kterými se 

prolínají jednotlivé cíle podniku. Finanční perspektiva je na samém vrcholu, jelikož finance 

a hodnota společnosti jsou hlavními cíli majitelů, proto všechny ostatní perspektivy směřují 

právě k ní. Vztahy mezi cíli a směr, kterými jsou cíle vzájemně ovlivňovány, naznačují 

šipky.  

Všeobecně lze konstatovat, že strategické mapy jsou diagramy, které umožní rychle 

vizualizovat výkonnost vyvážených výkonnostních metrik (BSC). Hlavní myšlenkou je, že 

každý cíl v Balanced Scorecard je reprezentován v určitém tvaru, obvykle ovál nebo čtverec. 

Tyto tvary jsou pak seskupeny a spojující čáry ukazují příčiny a následky.51 

                                                           

51  BALANCED SCORECARD. [online]. [cit. 2014-09-20]. Dostupné na WWW:<http// 

balancedscorecards.com.>. 
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Obrázek 10 - Strategická mapa 

Zdroj: KOGNINFO. http// kogninfo.vse.cz. 
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Tabulka 5 - Měřítka finanční perspektivy 

 

Zdroj: KOGNINFO. http// kogninfo.vse.cz. 

Tabulka 6 - Měřítka zákaznické perspektivy 

 

 

Zdroj: KOGNINFO. http// kogninfo.vse.cz. 
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Tabulka 7 - Měřítka procesní perspektivy 

 

Zdroj: KOGNINFO. http// kogninfo.vse.cz. 

Tabulka 8 - Měřítko učení se a růstu 

 

 

Zdroj: KOGNINFO. http// kogninfo.vse.cz. 
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Tabulka 9 - Akce z finanční perspektivy 

 

Zdroj: KOGNINFO. http// kogninfo.vse.cz. 
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Tabulka 10 - Akce ze zákaznické perspektivy 

 

Zdroj: KOGNINFO. http// kogninfo.vse.cz. 

Tabulka 11 - Akce z procesní perspektivy 

 

Zdroj: KOGNINFO. http// kogninfo.vse.cz. 
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Tabulka 12 - Akce z perspektivy učení se a růstu 

 

Zdroj: KOGNINFO. http// kogninfo.vse.cz. 

3.4.2 MĚŘENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU 

Primárním nástrojem pro vlastní měření strategické výkonnosti podniku jsou 

efektivně navržené, informačně zabezpečené a správně implementované ukazatelové 

systémy: 

1. Ukazatel musí vycházet z kritických faktorů úspěchu strategických cílů. 

2. Méně je více. Měříme malý počet klíčových veličin (max. 16–25 ukazatelů). 

3. Ukazatelový systém musí být vyvážený. 

4. Ukazatele musí být rozpracovány i na nižší organizační úrovně. 

5. Se změnami strategií a vnějších podmínek se musí změnit i ukazatelové systémy. 

Dobře sestavený ukazatelový systém by měl obsahovat vhodný mix výsledkových 

ukazatelů a ukazatelů hybných sil, které jsou upraveny tak, aby odpovídaly strategii podniku, 

zejména EVA, ROE, ROI, ROCE. 

Cyklus nového systému strategického řízení, opírajícího se o ukazatelový měřící 

systém, je vytvářen čtyřmi základními procesy, které na sebe velmi úzce navazují: 

 

 

 

 



63 
 

1. Objasnění a převedení vize a strategie 

Startuje se stanovením finančních a zákaznických cílů, následně jsou na jejich 

základě stanoveny cíle v oblasti interních podnikových procesů a v perspektivě učení se a 

růstu. 

2. Komunikace a propojení vize a strategie 

Cíl dosažení strategické angažovanosti všech pracovníků podniku je významným 

faktorem úspěšnosti strategického řízení podniku – komunikační a vzdělávací programy, 

programy stanovení cílů, propojení systémů odměňování. 

3. Plánování a stanovení záměrů a sladění strategických iniciativ 

Realizace strategie bude vyžadovat investice a finanční zdroje, které je nutné použít 

vzhledem k existujícím omezením a ve stanoveném časovém horizontu. Měly by vytvářet 

potenciál pro radikální zvýšení výkonnosti. 

4. Vytvoření strategické zpětné vazby a procesu učení se 

Uvedené procesy musí být doplněny o zpětnou vazbu, jenž by umožňovala v rychle 

se měnících podmínkách přehodnocovat platnost hypotéz a vhodnost zvolené strategie – 

manažerské hry, posouzení nezávislými osobami, atd.52 

První náznak o vhodných ukazatelích dávají závěry výzkumného týmu G. T. M. 

Hulta (2008), který prozkoumal 94 výzkumných studií publikovaných v letech 1995–2005, 

které se zabývaly posouzením výkonnosti mezinárodně působících podniků. Následující 

tabulka 3.13. shrnuje typy ukazatelů, kterými byla v konkrétních studiích hodnocena 

výkonnost podniků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

52 ŽIŽLAVSKÝ, O. Moderní metody měření výkonnosti podniku. s. 3–5. 
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Tabulka 13 - Četnost užití ukazatelů ve studiích z oblasti mezinárodního podnikání 

 

Zdroj: Hult at al. An assement of the measurement of performance in international business research. p. 1069. 

Z tabulky je zřejmé, že k nejčastěji používaným ukazatelům patří ukazatelé založení 

na tržbách, rentabilitě a rovněž respondenty subjektivně vnímané výkonnosti. K ještě 

zajímavějším výsledkům došel výzkumný tým autorů Richard, Devinney a kol. (2009, 

s. 720), který rozebíral 722 článků publikovaných v letech 2005 až 2007 v prestižních 

světových periodikách (konkrétně Academy of Management Journal, Administrative 

Science Quarterly, Journal of International Business Studies, Journal of Management 

a Strategic Management Journal). V 69 % těchto článků vystupovala nějakým způsobem 

měřená výkonnost podniku, resp. organizace jako závislá proměnná, v 53 % z článků se 

přitom k měření výkonnosti používaly ukazatele založené na účetních datech. Mezi 

konkrétními ukazateli založenými na účetních datech autoři Richard, Devinney a kol. (2009, 

s. 729) identifikovali peněžní toky (Cash flow from operations), výsledek hospodaření před 

zdaněním a úroky (EBIT), provozní výsledek po zdanění (NOPAT), tržby (Sales), růst tržeb 

(Sales growth), rentability typu rentability aktiv (ROA), vlastního kapitálu (ROE), 

investovaného kapitálu (ROIC), čistých aktiv (RONA), tržeb (ROS).  

Z českých pramenů se komplexněji otázkou finanční analýzy průmyslu a stavebnictví 

zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu (2010), které svou analýzu opírá o výpočet 

ekonomické přidané hodnoty (EVA). MPO používá pro výpočet EVA postup založený bázi 

vlastního kapitálu, tzv. EVA-Equity, pro které platí: 

EVA = Spread × E = (ROE – re) × E, (1) 
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kde ROE značí rentabilitu vlastního kapitálu kalkulovanou jako čistý zisk dělený 

účetní hodnotou vlastního kapitálu (E) a re označuje náklad na vlastní kapitál. Výpočet re se 

provádí na základě tzv. stavebnicové metody, která je však v materiálech MPO (2010) 

rozebrána pouze rámcově bez uvedení detailních parametrů ve výpočtu používaných 

ukazatelů, což brání jejímu přesnému zopakování na konkrétních datech. 

Mimo konkrétních finančních ukazatelů je také zajímavý způsob vyhodnocení jejich 

vzájemných vztahů. Výše citovaní autoři Richard, Devinney et al. (2009, s. 720) 

konstatovali, že přibližně v polovině jimi analyzovaných článků se používal pouze jediný 

ukazatel a ve druhé polovině výzkumníci užili větší množství ukazatelů, které byly v tomto 

případě většinou vyhodnocovány odděleně (2/3 případů), zatímco různé agregace formou 

faktorové analýzy či zprůměrování patřily k méně častým. Kaplan a Norton ke způsobům 

dosažení dobrých finančních výsledků uvádějí, že finanční cíle se typicky vztahují 

k ziskovosti a jejímu měření např. provozními výnosy a rentabilitou investovaného kapitálu. 

Finanční strategie podniku mohou vydělat více, když se zvýší prodej a sníží se náklady. 

Jakýkoliv program – důvěrné poznání zákazníků, řízení kvality metodou Six Sigma, 

znalostní management, převratná technologie, Just-in-Time – přidává podniku na hodnotě 

pouze tehdy, pokud vede k navýšení tržeb či ke snížení nákladů. Tudíž finanční výkonnost 

podniku je možné zlepšit dvěma základními přístupy – růstem výnosů a zvyšováním 

produktivity.53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

53 KAPLAN, R. S., NORTON, D. P. Strategy maps: converting intangible assets into tangible outcomes. p. 36.  
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Tabulka 14 - Výběr ekonomických ukazatelů 

 

Zdroj: ŠIŠKA, L., LÍZALOVÁ, L. Výběr ekonomických ukazatelů pro měření dlouhodobé výkonnosti 

podniku. s. 8. 

Na dvě základní strategie popisované Kaplanem a Nortonem navazují otázky, zda lze 

úspěšně aplikovat obě současně, nebo zda podnik má sledovat pouze jednu z nich. Možnou 

odpověď lze hledat teorii strategického managementu, která se zabývají usilováním o 

dosažení strategických cílů buďto prostřednictvím vytěžování stávajících aktiv podniku 

(exploitation), nebo prostřednictvím vyhledávání nových ziskových příležitostí 

(exploration). První cesta je spojena s relativně nižším, ale jistějším efektem, zatímco cesta 

zkoumání nového je daleko riskantnější, ovšem v případě úspěchu korunována vyšším 

efektem. Již jeden ze zakladatelů této teorie – J. G. March (1991, s. 72) – přitom upozorňuje 

na vzájemnou neslučitelnost obou cest a jistou nutnost, aby byl podnikem zvolen určitý 

kompromis mezi nimi54. 

                                                           
54 ŠIŠKA, L., LÍZALOVÁ, L. Výběr ekonomických ukazatelů pro měření dlouhodobé výkonnosti podniku. s. 

4–6. 
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Řízení výkonnosti podniku je soubor manažerských a analytických procesů, které 

umožňují řízení výkonnosti podniku k dosažení jednoho nebo více předem daného cíle. 

Řízení výkonnosti podniku má tři hlavní činnosti: 

 výběr cílů, 

 konsolidace informací měření relevantní k dosažení cílů podniku, 

 intervence ze strany managementu s ohledem na využití konsolidovaných informací 

s cílem zlepšit budoucí výkon podniku oproti daným cílům.55 

Měření výkonnosti zaznamenalo v průběhu druhé poloviny dvacátého století i na 

začátku nového tisíciletí poměrně bouřlivý vývoj. Tento vývoj byl a je podněcovaný 

požadavky investorů i manažerů na informace o výkonnosti v měnících se vnějších 

i vnitřních ekonomických podmínkách, stejně jako snahou těch, pro které je proces měření 

výkonnosti předmětem profesního zájmu, nabídnout uživatelům informací o výkonnosti 

takové nástroje a řešení, které aktivně přispějí k naplnění těchto požadavků, a které mají 

někdy i pomoci udělat „z vody víno“.  

Tendence, které se v měření výkonnosti objevují, tak přinášejí vzájemně promísenou 

paletu inovací obsahových, metodických i inovací marketingového charakteru. I když každá 

snaha o systemizaci metod měření výkonnosti vede pouze k zjednodušenému pohledu, je 

možné kvantitativní metody měření výkonnosti, kategorizovat podle míry syntetičnosti na 

metody syntetické založené na definici vrcholového kritéria výkonnosti, odvozeného od 

zjištění současného stavu nebo odhadu stavu budoucího, a na metody analytické založené na 

analýze komponent, nebo příčin výkonnosti.  

Přehled a členění uvedených metod výkonnosti shrnuje tabulka 3.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

55 EN. WIKIPEDIA. [online]. [cit. 2014-09-20]. Dostupné na WWW:< http://en.wikipedia.org. >. 
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Tabulka 15 - Vybrané kvantitativní metody měření výkonnosti 

 

Zdroj: WAGNER, J. Měření výkonnosti – vývojové tendence 2. poloviny 20. století. s. 790. 

Přes svoji různorodost a přes různou intenzitu a dlouhodobost, s jakou ovlivnily 

interesy vědeckého zkoumání i realizace v podnikatelské praxi, jsou společně projevem 

vymezení měření výkonnosti jako samostatné oblasti lidského zkoumání. Proces měření 

výkonnosti je vždy uvažován jako proces cílově orientovaný, ve kterém základní kvalitativní 

kategorií je významnost informací o výkonnosti pro uživatele. Základní smysl měření 

výkonnosti se proměňuje ve vazbě na změny v podnikatelském prostředí. Stejně jako hlavní 

předmět zájmu měření výkonnosti, tj. organizovaná lidská činnost, prochází v čase řadou 

proměn i měření výkonnosti, které je tak vhodné chápat v jeho nepřetržitém, dynamickém 

vývoji.56 

 

3.4.3 IMPLEMENTACE BSC 

Projekt implementace BSC v podniku vyžaduje, aby všichni zúčastnění pracovníci 

byli seznámeni a dostatečně srozuměni s jeho průběhem a motivování k dosažení jeho cíle. 

Implementace všech fází BSC v podniku je postupný a časově náročný proces, ve kterém se 

                                                           

56 WAGNER, J. Měření výkonnosti – vývojové tendence 2. poloviny 20. století. s. 790–791. 
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každá firma setká s mnoha pro ni specifickými výzvami. Rozvoj IT technologií a 

specializovaných softwarových nástrojů v současných podmínkách prakticky znamená pro 

realizaci takto náročného projektu nutnost využití specializovaného softwarového nástroje. 

Pro implementaci BSC existují funkční podpůrné nástroje, které obsahují všechny podstatné 

aspekty implementace BSC a drží automatizovaně celý systém BSC v chodu. Metoda BSC 

svou komplexností a univerzálností při zachování praktické funkčnosti a srozumitelnosti 

znamená pro podniky konkurenční výhodu, jejíž hodnota se v čím dál více globalizovaném 

světě konstantně zvyšuje, a proto lze očekávat zvyšující se zájem o její implementaci 

v podnicích i v českých podmínkách.57 

BSC je akceptována narůstajícím počtem podniků z důvodu, že BSC pozitivně 

přispívá k výkonnosti organizace. Přidaná hodnota BSC závisí do značné míry na třech 

podmínkách (principech) dle modelu SFO autorů R. S. Kaplana a D. P. Nortona:  

1. lepší proniknutí strategie do operačních podmínek;  

2. strategie se stane kontinuálním procesem; 

3. sladění různých procesů, služeb, kompetencí a útvarů v rámci organizace. 

Individuální podmínky jednotlivého podniku vytváří cestu k implementaci BSC a její 

přidanou hodnotu. Překvapivé je, že podpora top managementu a implikace na všechny 

zaměstnance nejsou nezbytným předpokladem pro úspěšnost BSC. BSC umožňuje posoudit 

manažerský přínos pro nové kontrolní systémy pomocí empirických a kvantitativních 

šetření. Proto by se přijetí nových koncepcí, technik nebo systémů nemělo spoléhat pouze 

na intuici nebo na patos, ale mělo by být pečlivě analyzováno a vyhodnocováno.58 

Metoda Balanced Scorecard pomáhá podnikatelům zhodnotit strategii a nehmotné 

jmění v neviditelně ovládaném, globálně soutěživém trhu. Pro každý podnik je důležité 

vyvinout svou vlastní strategii a měřit její dopad na vlastní podnikání. K nehmotnému jmění 

patří zručnost a znalosti zaměstnanců, celkový potenciál podniku, informační technologie 

dostupná jak zevnitř tak zevně podniku, a soutěživé prostředí, které motivuje k inovaci a 

k vývoji produktů a služeb.59 

                                                           
57 SYSTÉM ONLINE. [online]. [cit. 2014-09-19]. Dostupné na WWW:<http// systemonline.cz>. 

58  EUROPEAN ACCOUNTING REVIEW. [online]. [cit. 2014-09-19]. Dostupné na WWW:<http// 

tandfonline.com.>. 

59 KUMAR, DHIRENDRA. Enterprise Growth Strategy: Vision Planning and Execution. 1. Vyd. Farnham, 

Surrey, GBR: Ashgate Publishing Ltd. 2010. ISBN 978-0-566-09198-8. p. 349–350. 
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Samozřejmě, existují inovace, které byly inspirovány jiskrou génia; nicméně většina 

běžných, každodenních inovací, obzvláště těch úspěšných, je výsledkem vědomého 

a záměrného výzkumu na poli inovačních možností, které se najdou v nemnohých situacích. 

Čtyři oblasti takovýchto možností existují uvnitř podniků i průmyslu:  

 nečekané události, 

 nesrovnalosti, 

 potřeby procesů, 

  změny trhu. 

Další tři zdroje možností existují vně podniku, v jeho společenském a intelektuálním 

prostředí: 

 demografické změny, 

 změny vnímání, 

 a nové poznatky. 

Je pravdou, že se tyto zdroje překrývají, jakožto se liší v povaze jejich rizika, 

obtížnosti a složitosti a inovační potenciál může také spočívat ve více než jedné oblasti 

najednou. Spolu ale tvoří velkou většinu všech inovačních příležitostí.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

60 DRUCKER, P., F. On Innovation. 1. Vyd. Boston: Harvard Business School Publishing. 2013. ISBN 978-

1-4221-8985-6. p. 144.  
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4 NÁVRH METODIKY PROCESNÍHO ŘÍZENÍ VÝROBNÍHO 

PODNIKU  

4.1  ZÁKLADNÍ OBLASTI PROCESNÍHO ŘÍZENÍ VÝROBNÍHO 

PODNIKU  

Hlavním cílem disertační práce je návrh postupu a nástrojů k měření přidané hodnoty 

v prvovýrobách při využití procesního řízení nákladů, průmyslu přesného strojírenství. 

Zpracovatelský průmysl je chápán jako prvovýroba (materiálový prvek, polotovar, 

výkovek, výlisek, odlitek, ingot) 

Po provedené analýze současného stavu lze konstatovat, že většina postupů v oblasti 

řízení nákladů mají všeobecnou planost bez ohledu na velikost podniku či oblast jeho 

působení. Nicméně metoda, stejně tak jako prostředky využité k opatřením vedoucím ke 

snížení nákladů mají v hospodaření firmy zásadní význam.  

Mezi základní předpoklady pro naplnění těchto cílů zle zařadit: 

 neustálé zlepšování je součástí firemní strategie a politiky 

 ochota klíčových manažerů, včetně vrcholových neustále sledovat procesy podniku, 

vyhodnocovat a propojovat získané informace 

 ochota klíčových manažerů se osobně zapojovat do projektů procesního řízení 

 eliminace nedůvěry určitých pracovníků ve vztahu k dopadům realizovaných 

projektů na jejich pracovní jistoty a kariérní růst 

 nastolení dobré atmosféry v podniku, kdy se zaměstnanci nemusejí obávat 

upozorňovat na neefektivnosti, problémy a úzká místa 

 ochota dočasně vykonávat i určitý objem prací navíc 

 dostatečné uvolňování lidských, materiálních i finančních zdrojů na všechny prvky 

algoritmu zlepšování 

 zamezit tlaku vedoucích pracovníků na urychlení dílčích cílů 

 zajistit neustálé aktualizace reportingu všech stupňů 
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4.2  PRIMÁRNÍ VÝZKUM A JEHO VÝSLEDKY 

Primární výzkum byl založen na výběrovém šetření a byl zaměřen na výrobní podnik, 

který je certifikován podle normy ISO 9001/2000. Základem pro provádění primárního 

výzkumu byla menší jednotka podniku. Jednalo se o Divizi přesného lití (DPL) tzn. O 

slévárnu.  Divize přesného lití se potýká s vysokou zmetkovitostí a vysokou materiálovou 

náročností.  

4.3  FORMA PROVEDENÉHO PRIMÁRNÍHO VÝZKUMU 

V roce 2015 byla ve zkoumaném podniku provedena analýza stavu ukazatelů 

v oblastech, do kterých bude mít procesní řízení nákladů dopad: 

Jednalo se o oblasti 

 Ekonomika (tržby, náklady externí a interní) 

 Zákazníci 

 Výroba 

 Zásoby 

 Obchod 

 Jakost  

 Personalistika  

Výstupy analýzy za rok 2016 jsou pro větší názornost uvedeny v grafické podobě a 

zařazeny v přílohách disertační práce. 

Forma provedené analýzy je i doporučeným způsobem měsíčního reportování. 

Způsob měsíčního reportování zahrnuje pravidelnou analýzu všech zmíněných oblastí 

v čase. Metodika procesního řízení výrobního podniku je zaměřená na dosažení cílů: 

 Naplnění spokojenosti zákazníka 

 Vytvoření základu pro budoucí tržní cenu – konkurenceschopné ceny 

 Dosažení požadované jakosti 

 Dosažení požadovaného termínu dodání 

 Získání konkurenční výhody podniku 

 Zajištění udržitelnosti podnikání pro (výrobce) podnik 
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4.4  OBECNÉ POŽADAVKY  

Jak již bylo uvedeno, těžiště návrhové části této disertační práce je především 

v návrhu metodiky procesního řízení výrobního podniku. Na metodiku, resp. proces její 

tvorby, jsou  s ohledem na cíle vytyčené v této disertační práci kladeny kromě standartních 

požadavků, jako je konzistentnost a ověřitelnost i další požadavky a těmi jsou zejména: 

 využití rámců a logiky všeobecně uznávaných stávajících modelů a 

 diagnostická koncepce při jejím utváření 

Výsledky sekundárního výzkumu potvrdily vhodnost a oprávněnost výše uvedených 

specifických požadavků pro případ, že má metodika významným způsobem přispět 

k formování konkurenceschopnosti podniku. 

4.5  SPECIFICKÉ CÍLE  

Metodika procesního řízení výrobního podniku sleduje specifické cíle: 

-  zavedení systému měření efektivity  výrobního procesu 

-  tvorba efektivního systému nápravných opatření 

- kvalifikovaný a vzdělávaný personál v oblasti systémového řízení procesů 

-   vizualizace a dokladovatelnost řízení procesů 

4.6  METODY PRO DOSAŽENÍ CÍLŮ 

Byly zvoleny metody pro dosažení specifických cílů. Jednou s použitých metod je 

sledování vybraných ukazatelů na tzv. Kartě výkonnosti. Jedná se o ukazatele v těchto 

oblastech: 

 přidaná hodnota pro zákazníka 

 nákupních kritéria a dodavatelská spolehlivost 

 náklady na materiál v rámci nákupu, skladování a rozpracované či nedokončené 

výroby  

 kvalitativní hodnocení výrobních a podpůrných procesů  

 výrobní úspěšnost s ohledem na řízení efektivity procesů a snižování nákladovosti  

  vývojové aktivity a návaznosti na aplikaci nových výrobků do výrobních procesů  

 řízení lidských zdrojů (bezpečnost práce, školení) 

 rozvoj environmentální politiky 
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Obrázek 11 - Tvorba přidané hodnoty pro zákazníka 

Zdroj: JUROVÁ, M. a kol. Výrobní a logistické procesy v podnikání.61 

4.7  KARTA VÝKONNOSTI 

Proč byla navržená a jak pomáhá k naplnění specifických cílů? 

Z dat obsažených na Kartě výkonosti můžeme definovat úspěšnost procesního řízení 

výrobního podniku. Karta výkonnosti je dokument, který fakticky i vizuálně definuje plnění 

stanovení cílů jednotky  v celém souhrnu organizačních článků a jejich činností. Je rozdělena 

a posuzuje součinnost úseků v rámci organizační struktury a její efektivní dopad  do procesu 

plnění  cílů výrobní jednotky. Nutí definovat zřetelně  cíle v jednotlivých částech výrobní 

jednotky  a určuje přímé odpovědnosti  za konkrétní  výsledek a jeho definice. Odhaluje 

procesy neplnění cílů a rizika,  jejich nedostatečného plnění a v rámci pravidelného 

měsíčního reportování.  Vyžaduje  plnění účinných nápravných opatření odpovědnými 

pracovníky. Nutí definovat  parametry  a formu zlepšování. Strukturuje  formu a požadavky 

na  způsoby  kontrolních činností. 

                                                           
61 JUROVÁ, M. a kol. Výrobní a ligistické procesy v podnikání 
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Karta výkonnosti formuluje a charakterizuje práci vedení výrobní  jednotky  v 

průřezu  její organizace. Vedení Karty výkonnosti zajišťuje v rámci procesního řízení 

výrobního podniku přidanou hodnotu v: 

 sdílení odpovědnosti  / odpovědnost 

 sdílení dat metodou SMART / týmová kooperace  

 sběru historických dat / manažerský  odhad  

 definování zlepšování  /   stanovení reálné  základní čáry  

 hodnocení kritických míst  /  vizuální management  

 optimalizaci -  matice odpovědnosti – organizační struktura  

 komunikaci  - verbální i visuální   

 zastupitelnosti  - sdílení odpovědností a pravomocí  

 presentace vedení podniku / manažera  / kultury sdílení dat / sdílení  znalos



Obrázek 12 - Karta výkonnosti 

Zdroj: Vlastní. 

 



 

Řídit procesy je možné jen když dokážeme analyzovat problémové oblasti. 

Procesní řízení je ve skutečnosti definováno souhrnem faktorů ovlivňujících výsledek. 

Chceme-li ovlivnit kladně výsledek procesu, je nezbytné pracovat  s co nejvíce kritérii 

současně  a kontrolovat je.  

Metoda SMART  - základní  pravidlo hodnocení:  

       S ……. sustaing    …………………………………..  související    

       M …… metrics     …………………………………..  měřitelné 

       A  …… analysis    …………………………………...  analyzovatelné   

       R ……  reportable  ……………………………......  reportovatelné  

       T  …… term            …………………………………   termínované  

  Co nedefinuji, neměřím, co neměřím, neřídím.  
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5 TŘÍSTUPŇOVÉ REPORTOVÁNÍ 

5.1  ZAVEDENÍ  PROCESU REPORTOVÁNÍ, HODNOCENÍ A 

SDÍLENÍ DAT  

Pro zavedení provázaného reportování byly navrženy tři stupně reportingu. 

1. stupeň  - finanční reporting  

2. stupeň-  procesní reporting 

a) výkonový rozpočet  

b) manažerská finanční výsledovka 

3. stupeň- operační kontrolní reporting pomocí karty výkonnosti   

c) karta výkonného hodnocení  

d) úsekově –  report výrobní jednotky (divize) 

5.2    SBĚR DAT  

Předpokladem je zavedení    elektronického sběru dat v informačním systému 

například QAD a RSK.  Tento způsob zaručuje velmi dobře sběr dat transformovaný do 

výstupu především ekonomických a finančních analýz  a  dokladování procesů řízení 

kvality.  

S uvedeným sběrem dat se systémově pracuje prioritně v tvorbě výstupního 

finančně – ekonomického reportingu především vůči vrcholovému managementu, 

majitelům společnosti a kontrolním auditorským orgánům. V podniku je však třeba 

podpořit systémové využití komplexního sběru dat v rámci řízení operačních procesů a 

tvorbě operačních výstupů k jednotlivému efektivnímu řízení a vzájemnému provázání 

výrobních, plánovacích a ekonomických procesů. 

Takovéto procesy zahrnují tvorbu přehledných jasně definovaných reportů dat 

výkonnosti jednotlivých úseků, útvarů oddělení a výrobních jednotek. Reporting 

výkonnosti má za úkol zřetelně ukázat a postihnout tzv. úzká místa v oblastech řízení 

ekonomiky, zákaznické spokojenosti, efektivity řízení, logistiky (nákup, skladová 

hospodářství, nedokončená a rozpracovaná výroba, výrobní plánování), kvality - v oblasti 

řízení interních a externích neshod výrobků a procesů, dále z hlediska řízení průběžných 

dob výrob, efektivního slučování výrobních dávek a výrobních časů, spotřeby 
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materiálových, energetických a lidských zdrojů a také dostatečnou provázanost řízení 

procesů vedoucích ke konkrétnímu datování a zvyšování výkonosti .  

V oblasti technologického vývoje a v oblasti nákladovosti na vývoj a modifikace 

výrobků se zaměřením na průběžnou dobu zpracování tohoto cyklu je nezbytné zaměření 

na podrobné sledování a kriteriální vyhodnocení těchto procesů.  

V oblasti řízení lidských zdrojů reporting kontroluje  hlediska efektivního náboru, 

plánování, rozvoje a školení pracovníků a dále s ohledem na bezpečnost a hygienu práce 

datuje řízení jednotlivých činností a jejich nákladovost.  

Všechny tyto požadavky jsou zásadními prvky odpovědností vedoucích 

pracovníků, manažerů jednotlivých procesů, které musejí být rovnoměrně řízeny a 

vyúsťují v ekonomický výsledek výrobních a jiných organizačních jednotek. Tyto 

procesy,  jsou-li dostatečně řízeny,  podléhají efektivnímu způsobu sběru a 

vyhodnocování dat, které jsou systémově sdružována v podnikových informačních 

systémech.  

Zavedení procesního řízení  nejen v oblasti finančního hodnocení, ale i v oblasti 

operačních procesů zaručuje profesionální, cílené, hodnotové řízení výrobních celků a 

podléhá tak  systémovému zpracování dat. Principem je dále prohlubování  jasné a 

definování  manažerské odpovědnosti z hlediska procesního řízení.   

V rámci toho způsobu základního řízení je třeba  změnit způsoby myšlení 

manažerského řízení podniku  a naučit se používat výše uvedený manažerský způsob 

řízení jako příležitosti zlepšování nikoli pouhého procesu zprůhledňování a kontroly. 

Jasná definice stávajícího stavu pak dává předpoklad zhodnocení tohoto stavu a i 

zřetelnost a transparentnost  definovaného  způsoby řízení a procesu zlepšení s ohledem 

na stávající či vyžadovanou   výkonnost  podniku. 

Jasné a stručné  definice a analýzy úzkých míst a konkretizace cílů by se mělo stát 

konkrétní definicí pro oblast stanovení strategie a stanovení cílů strategie v střednědobém 

horizontu s přímým vyčíslením jejich ekonomického přínosu. V rámci tohoto hodnocení 

investice do zdrojů, technologií a materiálů,  by měly být rozloženy do všech uvedených 

a řízených oblastí jako je ekonomika, kvalita, zákaznická spokojenost, logistika, výroba, 

vývoj, řízení lidských zdrojů, rovnoměrným a doplňujícím způsobem.   

Systém reportingu musí  splňovat předpoklad sjednocení reportovaných dat napříč 

společností v jednoduchosti  hodnocení a analýz. Dále  jednoduchost směrového 
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reportování tzv. vzhůru,  dolů i horizontálně napříč specifikovanými procesy. Tento 

reporting musí zahrnout efektivní a rychlý sběr historických dat a jejich hodnocení  i 

nezávisle na informačním systému. 

Reporting dále musí vykázat úroveň stavu výkonového rozvoje podniku  a také 

samotné firemní kultury – a to ve všech aspektech. Dalším nedílným úkolem reportingu 

je jednoduchá přehlednost v rámci kritických dat a plnění úkolů metodou tzv. „vizuálního 

managementu.“ Pracovní  a  řídící forma musí splňovat podmínky okamžité pochopitelné 

vizualizace kdykoli a kdekoli od prezentací v projekci či formou nástěnky. 

Takovýto reporting přizpůsobuje svou schopnost sdílení informací a dat od 

výkonného managementu po střední – řídící management až k vrcholovému 

managementu. V rámci tohoto řízení je nutné přijmout na úrovni vrcholového 

managementu filozofii změny řízení podniku nebo i někdy personálních změn 

vrcholového a středního managementu tak, aby se popsané procesy řízení staly standartní 

pracovní aktivitou a vůlí tohoto vrcholového managementu. 

Prosazení principu řízení podniku  ve všech sdílených procesech je základním 

principem dosažení metod řízení, které vedou k prosazování eliminace ztrát, získávání 

klíčových zákazníků, udržení prioritních pozic na trhu a vede tak k systémovému  

způsobu  řízení formou či metodou vizuálního managementu se shodným sdílením 

klíčových dat a samotné strategie podniku. 

Je třeba rozdělit řídící a reportingové aktivity na procesy nejvyššího plánování 

v rámci EFP (ekonomicko – finančních plánů, výhledových, strategických a aktuálních), 

následně rozpočtových plánů typu revenue a forecast  analyzovaných a rozplánovaných 

finančními rozpočty, reportováno formou manažerské a ekonomické výsledovky. 

Formou manažerské výsledovky, celkovými a dílčími řídícími ekonomickými 

podklady tzv. operačních rozpočtů a dále uplatňovanými a řízenými formou „AOP“ 

(action operating plan – akční operační a výrobní plány), reportovanými vizuálními 

formami reportů. Tyto presentace museí být tvořeny cestou tzv. odspodu a musí mít 

takovou řídící formu, aby nemusely být zpracovávány jinak pro kontrolní reporting a byly 

tak tzv. živým materiálem a stále rozvíjejícím se vhodným materiálem i k archivaci a 

sdílení  historických dat.   

Strategické finanční plány jsou analyzovány a reportovány finančními analýzami 

v oblasti vrcholového managementu. Jsou definovány a reportovány v rámci reportingu 
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vrcholového managementu oddělením finančního controllingu s navrhovanými 

nápravními opatřeními. Akční operační plány, které jsou standardně roční, kvartální a 

měsíční (mohou být sdíleny týdně nebo denně) jsou reportovány vrcholovému 

managementu výkonným managementem metodou - kartou výkonnosti - manažerským 

operačním reportingem. 

Sjednocení analyzovaných a reportovaných dat poté vede k jasnému zúžení a 

sjednocení řídících procesů a tak i  k efektivnímu sdružení řídících a organizačních celků. 

Nedílnou součástí je změna filozofie procesního řízení, finančního řízení a kulturního 

řízení  podniku. 

5.3  DEFINICE A ANALYSA  STÁVAJÍCÍHO STAVU – TZV. 

METODA “BASE LINE“  

Definovat stávající stav a analyzovat ho je základním krokem pro stanovení dělicí 

čáry, výchozího bodu. Aby podnik získal informace, kde se nachází a to právě před 

zavedením procesního řízení provede níže uvedené činnosti: 

 kontrolu a definici organizační struktury a výrobních jednotek  

 zavede tzv.  intra stránky jednotek k určení sběru relevantních dat,  dokumentů, 

technické a jiné řídící  dokumentace 

 stanoví strukturu „intranetu“ a odpovědnosti za tvorbu a údržbu dat v nich – 

včetně zastupitelnosti  

 definuje formy reportingu a podkladů dat pro jejich zpracování  

 definuje způsoby zápisů, sdílení a údržby dat v systému „intranetu“ oddělením 

IT. 

 Vytipování nezbytných sdílených procesů napříč strukturou podniku 

ovlivňujících systémové řízení  procesů a nákladovost. 

Sdílené procesy v oblastech napříč strukturou podniku: 

 údržba  

 IT podpora a logistika  

 obchod, marketing, nákup 

 ekonomika a finance a investice  
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 projektové řízení  

 vývoj a inovace  

 právní dopady a služby 

 ochrana objektů  

 řízení technické, konstrukční,  technologické a jiné dokumentace  

 personalistika 

Karta výkonnosti musí respektovat níže uvedené parametry: 

 Nastavení  karty výkonnosti za uplynulý rok a příprava na rok následující  

 Upřesnění odpovědnosti v souladu s požadavky karty výkonnosti 

 Upřesnění formy finančních plánů a hodnocení finančních výsledků 

 Stanovení pracovních týmů  - obsazení – odpovědnosti. 

 Představení prvního vzorového systému  

 Přechod na hodnocení dat formou karty výkonnosti a následné reportování (vstup 

do systému) 

 

5.4  VSTUP DO SYSTÉMU PROCESNÍHO ŘÍZENÍ FORMOU 

VEDENÍ KARTY VÝKONNOSTI A REPORTOVÁNÍ 

Vstup do systému zahrnuje: 

- přípravu a analýza finančního plánu pro následující období v návaznosti na 

analýzu doby předcházející  

- přípravu finančního budgetu v rámci AOP metody pro následující období (rok) 

(porovnání s hodnotami předcházejícího období)  

- vyhodnocení kritických míst (vyhodnocení předcházejícího roku) 

- přípravu karty výkonnosti v souladu s finančním plánem pro daný rok s důrazem 

rozpad cílů do všech kriteriálních požadavků  

- rozpracování plánů nápravných opatření pro úzká místa pro následující období 

(rok) 

- rozpracování plánů oprav a investic v souladu s podnikovou strategií  
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- stanovení odpovědnosti jednotlivých vedoucích pracovníků a tuto podchytit 

v systému hodnocení – hodnotící kritéria  

- zavedení   metody osobních a profesních hodnocení liniových manažerů 

- zavedení  vizuálního  operačního reportingu v návaznosti na kartu výkonnosti 

(MH, TH, DH – měsíční, týdenní a denní hodnocení). 

- pracovat na optimalizaci tzv. census plánu, plánu vzdělávání a organizační 

struktury.  

- používání metody RCCA v oblasti nápravných opatření průřezem procesy 

společnosti.  

- zavedení systému efektivního plánování porad a kontrolních dnů  

- zavedení optimalizace definování a plnění úkolů napříč organizační strukturou 

firmy  

- aktualizace předpisové dokumentace 

- příprava a realizace plánu vzdělání vedoucích pracovníků v oblasti řízení v rámci 

této metodiky (matice vzdělávacích plánů) 

- příprava na zaměření řízení výrobních procesů metodou štíhlé výroby 

5.5  KARTA VÝKONNOSTI – VYMEZENÍ A POPIS 

SLEDOVANÝCH OBLASTÍ 

1. Obchod  - zaměření na zákazníka  

    a) OTD - one time delivery  - dodávky v čase  v souladu s požadavky zákazníka   

    b) TAT 95 %  -  time around  term   

                          -   dodávky dodány v čase  a požadované  průběžné  době v rozsahu 

95 % zakázek  

     c) celkový LT – lead time – celková průběžná doba zakázek   

     d) OTTR          - one time term request   - doba  dohodnutá se zákazníkem   

                              v souladu   se změnou   OTD  (doporučeno OTTR 98 %) 

     e) RDE  cycle time -  (researche develop engineering) - doba  přípravy 

modifikací, oprav, vývoje  a nových výrobků – flexibilita. 

2) Výroba  - procesy   

    a)  skluzy - neplnění výroby  v termínech OTD, LT  

    b)  produktivita -  disponibilní časy, skutečně využitelné  čas y, 
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                                                            seřizovací časy, prostoje  

    c)   náklady na vývoj              -    finanční hodnocení přínosu vývoje, vývojové úkoly  

    d)  náklady na servis               -    efektivita plánování oprav  a seřizování  

    e)  hodnocení časové práce      -    plánované fondy, odpracované, přesčasové, vícepráce  

    f )  technologická kritéria       -    podpora a hodnocení úspěšnosti podpory výroby 

3) Kvalita – jakost – náklady na nekvalitu  

    a)  celkové náklady na nekvalitu    - souhrn  nákladů  v rámci  činnosti úseků  

    b)  interní náklady  na nekvalitu     - souhrn interních nákladů  na nekvalitu 

    c) externí náklady na nekvalitu     -  souhrn externích nákladů na nekvalitu  

    d) reklamace – celkem                  -  externí reklamace, RCCA – nápravná opatření 

    e)  počet  neshod a opatření          -  metrika úspěšnosti plnění  RCCA  - opatření  

    f)   reklamace a neshody                -  počet neshod na „milion dodaných“ kusů  

 

4) Personalistika  - řízení mzdové  politiky  a lidských zdrojů  

     a) census plán – plán pracovníků, pozic, odchodů, nástupů, rezerv 

     b) náklady na školení a vzdělávání  - úroveň znalostí  a způsobilostí 

     c) BOZP  - bezpečnost práce, úrazy, risk assesment   

     d) fluktuace, nemocnost  -  hodnocení stavu a nápravných opatření  

     e) odpracovaná doba  - hodiny  - plánované pensum práce, vícepráce  

     h) mzdy  - průměrné mzdy, relace, hodnoty  

 

5) Finance   

           a) obrat   -   v oblasti výrobní jednotky  metrika zaměřená na předmět výr. činnosti  

           b) prodej -   hodnocení činnosti v souladu s plánem prodeje  v prodejních cenách 

           c) náklady  - hodnocení nákladovosti střediska  vedoucí k rozboru této metriky  

           d) pohledávky  - sledování  úspěšnosti úseku v rámci řízení cash flow - obchodní 

           e) závazky   -  sledování  úspěšnosti  úseku  v rámci řízení cash flow  - obchodní  

           f)  hospodářský  výsledek -  výsledek hospodaření   

           g)  investice  -  hodnota investic  a plánování investic  

 

6) Efektivita  nákladovosti  výr. cyklu  - Efektivita  nákladovosti   

             

      a)  DOS  -  days on systém   -   zásoby  ve dnech  s ohledem na  LT  produkce.  

      b)  nedokončená výroba      -   objemy zahrnuty  v nedokončené  
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                                                        a rozpracované výrobě  - kapacity, skluzy  

      c)  sklad HV  před  a po      –   sklady hotových výrobků před termínem a  

                                                        po termínu  dodání   - dopady do prodejů  - plán  

      d)  celkové zásoby               -    podklad pro analysu  zásob, definice, hodnoty  

                                                        a stavy  skladů  

Zavedení  řídícího reportingu  znamená  stanovit nástroje, které určují relevantní  

hodnocení dat  dle důležitosti  a to denně, týdně  a měsíčně. Vizuálně  tak pomáhají 

sledovat  a hodnotit procesy v základních parametrech, navzájem je využívat k řízení a 

ihned je zpřístupnit  všem článkům  řídícího procesu.  

5.6  HARMONOGRAM 

Implementace metodiky procesního řízení nákladů je nutné zavádět postupně 

v čase. Dle složitosti firemních procesů trvá implementace jeden až dva roky. Časový 

rámec implementace a konkrétní postup (kroky) jsou uvedeny níže Obrázek 12 

harmonogram realizace. 
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Obrázek 13 – Harmonogram realizace 

Zdroj: Vlastní 



 

6 VÝSLEDKY A PŘÍNOSY NAVRŽENÉ METODIKY 

PROCESNÍHO ŘÍZENÍ NÁKLADŮ 

6.1  ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ METODIKY PROCESNÍHO 

ŘÍZENÍ NÁKLADŮ A JEJÍ PŘÍNOSY 

Implementace metodiky procesního řízení nákladů proběhla v roce 2016 ve 

výrobní firmě. Výrobní firma poskytla data, která v rámci denního, týdenního a 

měsíčního reportingu vyhodnocovala. Srovnání ukazatelů proběhlo jako porovnání 

historických dat za roky 2014 a 2015. Byla vymezena struktura interních a externích 

nákladů. Dále struktura hlavních zákazníků a zásob.  

V rámci implementace byl vyhodnocen a cíleně ovlivňován: 

- Vývoj zásob za období 1-12/2016 po odečtu materiálu určeného na prodej 

-  Vývoj výrobků a polotovarů za období 1-12/2016 

-  Vývoj nedokončené výroby za období 1-12/2016 

- Vývoj výroby hotových výrobků za období 1-12/2016 

Velmi kladně bylo vedením firmy hodnoceno, že metodika procesního řízení nákladů 

má jasnou, velmi snadno uchopitelnou a systematickou strukturu. Za významný přínos 

bylo považováno i to, že implemnatece metodiky bude postupně v dalších etapách 

předmětem hlubšího hodnocení a vylepšování. 

6.2  ZHODNOCENÍ POUŽITELNOSTI NAVRŽENÉ 

METODIKY V PRAXI 

Jak již bylo naznačeno výše, zkušenosti získané při implementaci navržené 

metodiky procesního řízení nákladů potvrdily předpoklad, že ve spojitosti s realizací 

podnikového řízení nákladů lze v prvních etapách očekávat jistou míru zjednodušení a 

postupného zvyšování úrovně reportování. S přispěním vedení podniku a ostatními 
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vedoucími pracovníky se podařilo v zásadě implementovat, s jistým omezením, 

navrženou metodiku v plném rozsahu. Omezení se týkalo vybrané výrobní jednotky, kdy 

do implementace nebyl vybrán celý podnik, ale jedna výrobní divize, která z pohledu 

počtu zaměstnanců a obratem naplnila definici malého a středního podniku. 

Implementace metodiky poskytla vedení společnosti mnoho cenných podnětů, hlavně 

změnila formu reportování majitelům a zavedla nové ukazatele, které nově majitelé 

podniku sledují. 

Procesní řízení nákladů dle navržené metodiky splňuje na ně kladené požadavky 

a vede k dosažení cílů, které jsou na něj s hlediska potřeb současného řízení kladeny. Na 

druhé straně je ovšem nutné zdůraznit, že realizace procesního řízení dle navržené 

metodiky ve výrobním podniku pomohla odhalit jisté nedostatky samotné metodiky a 

poukázala na možnosti jejího rozšíření, zejména z hlediska doporučení vhodných 

analytických nástrojů a metod v jednotlivých fázích procesního řízení nákladů.  

S přihlédnutím k výše uvedenému lze konstatovat, že disertační práce je přínosem 

i pro praxi, neboť v ní navržená metodika procesního řízení nákladů  splňuje reálné 

předpoklady pro využití ve výrobních podnicích.  

6.3 PŘÍNOSY DISERTAČNÍ PRÁCE 

Přínosy disertační práce lze nalézt jak v rovině teoretické, tak i v rovině praktické. 

Obě uvedené roviny jsou velmi provázané  a jak analytická, tak i návrhová část disertační 

práce má svůj přínos pro obě oblasti. 

6.4 PŘÍNOSY PRO TEORII 

Disertační práce poskytuje ucelený náhled na problematiku procesního řízení 

nákladů. Za velmi přínosné lze považovat již samotné komplexní zpracování analýzy 

současného stavu. Daná problematika je analyzována v mnohem širších souvislostech, 

než je tomu v rámci takto zaměřených prací obvyklé. Významným lze označit analýzu 

teorie Balanced Scorecard, principů procesního řízení a řízení nákladů na základě aktivit 

ABC s dopadem na konkurenceschopnost podniku. Tím byly vytvořeny podklady pro 

další úvahy a analýzy a tím umožní čtenáři ucelený pohled na danou problematiku.  

Autorka nepovažovala za vhodné opisovat všeobecně známá fakta, neboť cílem 

vědeckého poznání je primárně uvádět nové poznatky. Přínosem v teoretické rovině, 
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které nelze striktně oddělit od té praktické, je poskytnutí komplexního souvislého náhledu 

na procesní řízení nákladů a jeho základní možné koncepce. Zejména bližší přiblížení 

v českých malých a středních firmách nepříliš známe reportingové koncepce lze 

považovat za velmi přínosné a obohacující současný stav poznání a poskytující velmi 

přínosný vstup pro návrhovou část disertační práce, jejíž výsledky lze zařadit spíše do 

oblasti přínosů pro praxi, i když jejich dopad na teoretické poznání v dané oblasti je 

rovněž nepopiratelný. 

6.5  PŘÍNOSY PRO PRAXI 

Přínosy pro praxi vyplývají z jednoho z klíčových cílů disertační práce, kterým 

bylo návrh metodiky procesního řízení nákladů v prostředí malého a středního podniku – 

výrobního podniku zaměřené na formování a posilování konkurenceschopnosti podniku. 

V rámci vlastní metodiky byl navržen rámcový model, a metoda návrhové části disertační 

práce. Navržená metodika, která vycházela z důkladné analýzy provedené v letech 2014  

a 2015, byla ověřena ve výrobní divizi o velikosti středního výrobního podniku. Získané 

výsledky ukázaly, že navržená metodika splňuje předpoklady pro její využití v praxi. 

Nicméně za přínosnou pro praxi lze považovat rovněž analytickou část disertační práce. 

To vyplývá v mnoha ohledech z neoddělitelnosti a vzájemné provázanosti teorie a praxe. 

Téma zpracování disertační práce a její výsledky jsou velmi aktuální. Poznatky a 

návrhy uvedené v této práci vnáší, v mnoha ohledech, relativně nový pohled na 

problematiku sledování nákladů ve výrobních podnicích a práce s nimi. Což umožňuje i 

využití těchto poznatků v pedagogickém procesu, v rámci něhož je nutné konfrontovat 

různé názory, stanoviska a metody s cílem zamezit vždy nežádoucímu jednostrannému 

pohledu. 

6.6  PŘÍNOSY PRO PEDAGOGICKÝ PROCES 

Výsledky a poznatky uvedené v disertační práci budou využity ve výuce předmětu 

Management. Zejména se jedná o pasáže, které definují oblasti procesního řízení, 

zavedení třístupňového reportování, hodnocení a sdílení dat v oblasti procesního řízení a 

reportování v oblasti řízení lidských zdrojů. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem disertační práce bylo navrhnout postup a nástroje k měření přidané 

hodnoty v prvovýrobách při využití procesního řízení nákladů, průmyslu přesného 

strojírenství. 

Přínosem této disertační práce je hlavně ověření inovované metody BSC 

v podmínkách přesného strojírenství. Tato inovovaná metodika byla aplikována ve 

výrobní divizi přesného lití, teda ve slévárenském provozu. Metoda BSC již byla 

aplikována v jiných společnostech, což je prezentováno v několika publikacích. Použití 

inovované metody BSC formou třístupňového reportování je však nová. 

Poznatky z disertační práce najdou uplatnění jak v praxi, tak i na teoretické bázi 

managementu. Na teoretické úrovni je práce přínosná hlavně tým, že poskytuje ucelené 

informace o metodě BSC, dále mapuje stav strategického řízení v provozu přesného 

strojírenství.  

V praktické rovině předkládá metodiku třístupňového reportování, jako metodu 

vhodnou pro analýzu své výkonnosti v krátkých časových intervalech. Vedení 

společnosti může tato zjištění včas reagovat a rozhodovat neprodleně, po zjištění 

nežádoucího vývoje analyzované oblasti. 

Zdrojem dat pro třístupňové reportování byly finanční a nefinanční výsledy 

hospodaření divize přesného lití za období 1.- 12. 2016. Bylo vybráno šest oblastí a k nim 

podoblasti, které budou analyzovány v měsíčních intervalech. Vše probíhalo v CRM 

systému, takže bylo možné sledované oblasti vyhodnotit i za kratší období, jako jeden 

měsíc. Nejvýraznější zlepšení bylo zaznamenáno v oblasti 3) Kvalita-jakost-náklady na 

nekvalitu.  

Úspěšnost této metody výrazně ovlivňuje lidský faktor. Data musí být pravidelně a 

přesně do systému zadávána. Velkou odpovědnost mají vedoucí pracovníci na liniové 

úrovni řízení. K metodě třístupňového reportování byl vypracován podrobný 

harmonogram implementace, který obsahuje kromě implementace kontrolního 

mechanismu i školení týmů – edukace.  

Výsledky a přínosy navržené metodiky procesního řízení nákladů jsou popsány 

v kapitole 7. V příloze č. 1 je zpracován návrh grafického znázornění reportingu 

v oblastech 1 – 6 a vybraných podoblastech. 



94 
 

Práce splnila všechny své stanovené cíle a lze ji považovat za zdroj informací nejen 

o metodě BSC a návrhu její inovativnější verze, ale hlavně jako důkazní materiál o 

možnosti aplikace této metodiky v řízení firmy. V oblasti přesného strojírenství,  je právě 

procesní řízení nákladů velkým problémem.  

Výrobní podniky, které mají zavedené sledování procesů, ve kterých náklady 

vznikají, disponují velkou konkurenční výhodou. Dosahování konkurenční výhody v této 

oblasti leží uvnitř firmy samotné. Tedy je možné konstatovat, že získání a udržení 

konkurenční výhody je bez pochyb podmíněno znalostí samotného výrobního podniku. 

Navzdory skutečnosti, že neexistuje všeobecně platný návod, jak dosahovat úspěchu, 

z logiky věci vyplývá, že jednu z velmi důležitých rolí v dnešních výrobních podnicích 

bude sehrávat procesní řízení nákladů. 

Inovovaná metoda třístupňového reportování je všeobecně aplikovatelná do řízení 

především malých a středních firem. Pokud vedení firmy úspěšně implementuje tuto 

metodu a tak ji připojí ke svojí strategii a pokud možno využije synergického efektu, 

který má potenciál výrazně posunout firmu dopředu a zvýšit její konkurenceschopnost.  
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Příloha č. 1 - Reportování výsledků 

Reportování výsledků ve vybraných ukazatelích probíhá v rámci samostatných 

prezentací. Je určeno pro akcionáře, majitele. 

Hodnoty sledovaných ukazatelů vstupují do karty výkonnosti v rámci menších 

časových úseků jako jeden měsíc nebo jeden rok. Jedná se denní, týdenní a měsíční 

hodnocení. 

Tabulka 16 - Srovnání ukazatelů za období 2014 a 2015 

 

Zdroj: Vlastní. 
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Tabulka 17 - Grafické hodnocení tržeb a nákladů (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní. 

 

 

Obrázek 14 - Grafické hodnocení tržeb a nákladů (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní. 

Tabulka 18 Tržby a náklady 2016 

 

Zdroj: Vlastní. 
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Obrázek 15 - Grafické hodnocení tržeb a nákladů (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní. 
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Tabulka 19 - Struktura externích nákladů rok 2016 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní. 
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Obrázek 16 - Struktura externích nákladů 1-12/2016 (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní. 
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Tabulka 20 - Struktura interních nákladů 2016 (v tis. Kč) 

 

Zdroj: Vlastní. 
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Obrázek 17 - Struktura interních nákladů 1-12/2016 (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní. 

 

Tabulka 21 - Hlavní zákazníci 

 

Zdroj: Vlastní. 
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Obrázek 18 -  Realizace 2016 - struktura hlavních zákazníků 

Zdroj: Vlastní. 

 

 

Obrázek 19 - Realizace 2016 - hlavní zákazníci (v tis. Kč) 

Zdroj: Vlastní. 
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Tabulka 22 - OTD dle zákazníků 

 

Zdroj: Vlastní. 

 

 

Obrázek 20 - OTD dle zákazníků za období 1-12/2016 

Zdroj: Vlastní. 
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Tabulka 23 OTD a doba realizace za období 1-12/2016 

 

Zdroj: Vlastní. 

 

Tabulka 24 - Zásoby 

 

Zdroj: Vlastní. 
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Obrázek 21 - Zásoby 

Zdroj: Vlastní. 

Tabulka 25 Vývoj zásob za období 1-12/2016 po odečtu materiálu určeného na 

prodej 

 

Zdroj: Vlastní. 
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Obrázek 22  - Zásoby 

Zdroj: Vlastní. 

 

 

Tabulka 26 - Vývoj výrobků a polotovarů za období 1-12/2016 

 

Zdroj: Vlastní. 
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Obrázek 23 - Výrobky a polotovary 

Zdroj: Vlastní. 

Tabulka 27 - Vývoj nedokončené výroby za období 1-12/2016 

 

Zdroj: Vlastní. 
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Obrázek 24 - Nedokončená výroba 

Zdroj: Vlastní. 

 

Tabulka 28 - Výroba hotových výrobků za období 1-12/2016 

 

Zdroj: Vlastní. 
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Obrázek 25 - Hotové výrobky 

Zdroj: Vlastní. 

 

Tabulka 29 - Plnění výkonových norem 

 

Zdroj: Vlastní. 
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Tabulka 30 - Průměrné náklady na interní neshodné výrobky podle typu odlitku 

měsíční rok 2016 

 

Zdroj: Vlastní. 

 

Obrázek 26 - Náklady na interní neshodné výrobky - měsíční průměr za rok 

2016 

Zdroj: Vlastní. 
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