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ANOTACE 

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. 

 

Klíčová slova 

Řízení nákladů, procesní řízení, strategické řízení, Activity-Based Costing, Balanced 

Scorecard, karta výkonnosti, reporting 
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ANNOTATION  

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. 

Keywords 

Cost Management, Process Management, Strategic Management, Activity-Based 

Costing, Balanced Scorecard. 
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1 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.  

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.  

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. 

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).1  

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.2 

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. 

                                                           

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

113–114. 

2 SYNEK, M. a kol. Podniková ekonomika. 3. Vyd. Praha: C. H. Beck 2002, s. 145. 
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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, 

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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2 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. 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.3  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 

5. zobecnění výsledků a závěrů z provedených průzkumů ve vztahu k procesnímu 

řízení nákladů, 

                                                           
3 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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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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3 METODIKA ŘÍZENÍ NÁKLADŮ 

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.4 

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

také plný závazek vztahující se ke koupi. Proto musí výrobce odložit stranou podíl z každého 

prodeje, aby mohl pokrýt případné opravy multifunkčních produktů v záruce.5 

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.6 

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 

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

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

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

393-5. p. 58. 

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

9780749458782. p. 35. 
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poukazují na to, že cílem podnikání je maximalizace tržní hodnoty podniku. Zisk je tedy 

stále považován za jednu z hlavních ekonomických veličin.7 

Ziskovost je důsledkem toho, jak dobře výsledky procesů uspokojují potřeby 

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

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.8 

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.9 

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. 

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 

                                                           
7 PROPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. 1.Vyd. Praha. Grada Publishing 2009, s. 15–16. 

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

Benchmarking. 2012. ISBN 9789522288134. p. 17. 

9  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.  
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nějakou událostí. Procesy tedy rozhodně musí být nastavené a řízené tak, aby nezavládl 

chaos v různých úrovních podniku.10 

Mít firemní procesy neustále pod kontrolou je dnes klíčem k úspěchu.11 

3.2 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. 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.12 

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

Scorecard jako systém měření výkonnosti.  

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. 

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.13  

                                                           
10 MANAGEMENTMANIA. http// managementmania.com. 

11 NDATA. http// leadit.ndata.cz . 

12 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. 

 

13 KAPLAN, R. S., NORTON, D., P. Efektivní systém řízení strategie. s. 7–9. 
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Obrázek 1 - Systém řízení: propojení strategie s provozními činnostmi 

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

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 



14 
 

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.14 

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.15 

3.2.1 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.  

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.16 

                                                           
14 KAPLAN, R.,S., NORTON, D., P. Efektivní systém řízení strategie. s. 22–23.  

15 DRBOHLAV, Š. a kol. Nástroje na modelování a řízení podnikových procesů. s. 49–50.  

 

16 DRBOHLAV, Š. a kol. Nástroje na modelování a řízení podnikových procesů. s. 50–51.  
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3.2.2 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 

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.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

17 SYSTÉM ONLINE. [online]. [cit. 2014-09-19]. Dostupné na WWW:<http// systemonline.cz>. 
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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  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 

 

4.3 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 
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 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 

 

 

Obrázek 2 - Tvorba přidané hodnoty pro zákazníka 

Zdroj: JUROVÁ, M. a kol. Výrobní a logistické procesy v podnikání.18 

4.4  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 

                                                           
18 JUROVÁ, M. a kol. Výrobní a ligistické procesy v podnikání 
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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. 

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  zna



Obrázek 3 - Karta výkonnosti 

Zdroj: Vlastní. 

 



 

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 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: 
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 údržba  

 IT podpora a logistika  

 obchod, marketing, nákup 

 ekonomika a finance a investice  

 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) 

 

5.3  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  



23 
 

- rozpracování plánů nápravných opatření pro úzká místa pro následující období 

(rok) 

- rozpracování plánů oprav a investic v souladu s podnikovou strategií  

- 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 

5.4  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. 



24 
 

2) Výroba  - procesy   

    a)  skluzy - neplnění výroby  v termínech OTD, LT  

    b)  produktivita -  disponibilní časy, skutečně využitelné  čas y, 

                                                            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   
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      a)  DOS  -  days on systém   -   zásoby  ve dnech  s ohledem na  LT  produkce.  

      b)  nedokončená výroba      -   objemy zahrnuty  v nedokončené  

                                                        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



6 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 disertační práce. V příloze č. 1 je zpracován návrh grafického znázornění 

reportingu v oblastech 1 – 6 a vybraných podoblastech. 
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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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