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1. Úvod 

       Rozhodování manažerů na všech úrovních řízení je spojeno se schopností vyhodnocovat 

výkonnost podniku. Pro posouzení aspektů vycházejících z působení podniku a jeho 

ekonomického prostředí používají manažeři určitý soubor nástrojů vedoucí k vyhodnocování 

výkonnosti podniku. Tento soubor nástrojů je také důležitý v rámci sledování postupu 

podniku při dosahování stanovených cílů.   

       Je nedostačující, že v současné době se vyskytují přístupy k měření výkonnosti založené 

zvláště na základních účetních výkazech, což směřuje ke spoléhání se na souhrnné finanční 

ukazatele, a to omezuje potenciál podniku v oblasti vytváření jeho pozdější hodnoty.  Budoucí 

finanční výkonnost podniku značně zvyšují investice do informační technologie,  

do rekvalifikace zaměstnanců, také služby a inovované výrobky, a to vše metoda Balanced 

Scorecard zahrnuje.  

       Tato metoda představuje významný nástroj pro převedení a implementaci strategie. Dále 

také systém řízení a měření výkonnosti podniku, jehož základem je vyváženost  

mezi dlouhodobými a krátkodobými cíli, mezi nefinančními a finančními měřítky,  

mezi předstiženými a zpožděnými indikátory a mezi vnějšími a vnitřními faktory výkonnosti. 

Metoda Balanced Scorecard pracuje se čtyřmi perspektivami hodnocení podniku: finanční, 

zákaznickou, interních podnikových procesů a učení se a růstu. Každá perspektiva obsahuje 

cíle a metriky jejich dosahování, měření a hodnocení se provádí také u každé oblasti.  

       V rámci teoretické části je vymezená oblast výkonnosti podniku, jsou popsány dva 

přístupy aplikace metody Balanced Scorecard, postupové kroky této metody a časový rámec 

implementace Balanced Scorecard. Charakteristika vybraného podniku a jeho současného 

způsobu měření výkonnosti je součástí aplikační části, která dále zahrnuje navržení 

postupových kroků pro tvorbu a implementaci metody Balanced Scorecard do podnikového 

řízení.  

       Cílem diplomové práce je navržení využití metody Balanced Scorecard do podnikového 

řízení potravinářské společnosti, jejíž hlavní činností je výroba cukrovinek, převážně želé 

výrobků. Na základě získaných výsledků z realizovaných analýz z příslušných perspektiv 

(finanční, zákaznická, interních podnikových procesů, učení se a růstu) budou učiněna 

příslušná doporučení a návrhy, která umožní efektivnější hodnocení a měření výkonnosti 

vybraného podniku. 
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2. Teoretická východiska metody Balanced Scorecard 

       V této kapitole je vymezena výkonnost obecně a zároveň tři přístupy k měření výkonnosti 

podniku: tradiční, moderní a komplexní přístup. Podrobněji je popsána metoda BSC včetně 

přístupu Parmentera, Kaplana a Nortona, jejichž přístup měří výkonnost podniku pomocí čtyř 

vyvážených perspektiv – finanční, zákaznické, interních podnikových procesů a učení  

se a růstu. Závěrem jsou identifikovány postupové kroky realizace a časový rámec 

implementace BSC pro naplánování přesného termínu zahájení a ukončení jednotlivých akcí. 

 

 

2.1 Výkonnost podniku  

       Autoři vymezují pojem výkonnost různě. Jednou z definic dle Šuláka, Vacíka (2005) je,  

že výkonnost se vymezuje jako schopnost firmy co nejlépe zhodnotit investice vložené  

do jeho podnikatelských aktivit. Fibírová, Šoljáková (2005) uvádí další definici, která 

vymezuje výkonnost ve smyslu samotné podstaty existence podniku, jeho úspěšnosti  

a schopnosti přežít.  

       Šulák, Vacík (2005) rozlišují tři pohledy na podnikatelskou výkonnost podle toho, kdo  

ji hodnotí: 

- z pohledu zákazníka: hodnotí výkonnost firmy na základě kvality, dodací lhůty a ceny. 

- z pohledu manažera: hodnotí výkonnost firmy na základě rychlosti reakce na změny 

vnějšího prostředí a na vznik nových podnikatelských příležitostí. 

- z pohledu vlastníka: hodnotí výkonnost firmy na základě návratnosti investice (ROI), 

ekonomické přidané hodnoty (EVA) a hodnoty firmy (cena akcie). 

       Přístupy k měření výkonnosti se rozdělují do tří skupin: 

a) tradiční přístup k měření výkonnosti podniku, 

b) moderní přístup k měření výkonnosti podniku, 

c) komplexní přístup k měření výkonnosti podniku. 

       ad a) Tradiční přístup k měření výkonnosti podniku (nejstarší) je založený  

na finančních údajích a ukazatelích. Jejich základem je finanční analýza, která čerpá 

informace z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výkazu cash-flow, jinými slovy z podnikových 

finančních výkazů, jak tvrdí Marinič (2008).       
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       Strouhal (2006) tvrdí, že finanční analýza zahrnuje mezi své základní nástroje poměrové 

ukazatele, které charakterizují prostřednictvím podílu vzájemný vztah dvou položek 

z účetních výkazů. Dle Šuláka, Vacíka (2005) finanční analýza obsahuje velké množství 

finančních ukazatelů. Patří mezi ně absolutní ukazatele, rozdílové ukazatele, paralelní 

soustava poměrových ukazatelů, pyramidová soustava poměrových ukazatelů, např. DuPont  

a souhrnné ukazatele pro měření finanční výkonnosti firem, jež se dále rozdělují na ukazatele 

jednorozměrné a vícerozměrné. Paralelní soustava poměrových ukazatelů se dále rozděluje  

na ukazatele rentability, likvidity, aktivity, produktivity, zadluženosti a kapitálového trhu.  

       Účetní informace získané z finanční analýzy se dále srovnávají buď v časové řadě, 

v prostoru nebo se standardními hodnotami. Nakonec se provádí klasifikace obsahových 

rozdílů navazující na srovnávání vykazovaných údajů společností. Grünwald, Holečková 

(2007) tvrdí, že za více než sto let prošla finanční analýza nejednou dílčí renovací, a když  

pro ni neexistují všeobecně uznávané zásady, ani mezinárodní standard, má dodnes nemálo 

podob. 

       ad b) Moderní přístup k měření výkonnosti podniku (novější) má za hlavní cíl 

stanoveno neustálé zvyšování výkonnosti firem, jak uvádí Dluhošová (2008). Dluhošová 

(2008) dále také tvrdí, že zájem manažerů je orientován na dlouhodobou výkonnost podniku. 

Během posledních desítek let došlo k přechodu v rámci měření finanční výkonnosti podniku 

od tradičního přístupu k preferování tržní hodnoty podniku. Tato změna se soustřeďuje  

na řízení hodnoty pro vlastníka, je dlouhodobě zvyšována hodnota pro akcionáře a rovněž 

celková hodnota firmy. Mezi nejrozšířenější ukazatele se zde řadí ekonomická přidaná 

hodnota (dále jen EVA), tržní přidaná hodnota (dále jen MVA) a rentabilita investic založená 

na peněžních tocích (dále jen CFROI).  

       EVA (Economic Value Added) je chápána jako čistý výnos z provozní činnosti podniku 

snížený o náklady kapitálu dle publikace Mařík, Maříková (2005). Šulák, Vacík (2005) uvádí 

základní podobu vzorce pro výpočet tohoto ukazatele dle vzorce 2.1: 

                           (2.1)  

kde: 

EBIT - provozní hospodářský výsledek, 

NOPAT  - (čistý provozní zisk po zdanění /Net Operation Profit After Taxation/) 

= EBIT . (1 – sdp),                     

K  - investovaný kapitál (vlastní kapitál + cizí zdroje),  
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sdp  - sazba daně z příjmů,  

WACC  - (vážené náklady kapitálu /Weighted Average Cost of Capital/),  

viz vzorec 2.2:   

                               (2.2) 

kde:  

nv   - náklady (požadovaná výnosnost) vlastního kapitálu,  

 rú  - úroková míra cizího kapitálu,  

 sdp  - sazba daně z příjmů,  

 VK  - vlastní kapitál, 

 CK  - cizí úročený kapitál,  

 K  - investovaný kapitál. 

       Kladná hodnota ukazatele EVA znamená, že firma produkuje více, než činí celkové 

náklady vloženého kapitálu. „Je-li EVA kladná, byla vytvořena nová hodnota. Je-li naproti 

tomu EVA záporná, dochází k úbytku hodnoty“, jak tvrdí Mařík a Maříková (2005, s. 13).   

       Dle Šuláka, Vacíka (2005) MVA (Market Value Added) je představována rozdílem tržní 

hodnoty společnosti a velikostí celkového investovaného kapitálu. Pokud je známa tržní cena 

vlastního kapitálu, lze ukazatel MVA vypočítat dle vzorce 2.3:  

    (2.3) 

       Výše uvedený vztah platí za předpokladu, že tržní hodnota cizího kapitálu je rovna jeho 

účetní hodnotě. Ukazatel MVA může mít pozitivní, ale i negativní hodnotu, která udává 

vnější výkonnost podniku a tedy to, jak byl podnik oceněn trhem. Dobře fungující 

kapitálový trh je podmínkou vypovídací síly tohoto ukazatele. Společnost bude  

pro akcionáře (majitele) vytvářet hodnotu, pokud tržní cena vlastního jmění převyšuje jeho 

účetní hodnotu. 

       Šulák, Vacík (2005) dále také tvrdí, že CFROI (Cash Flow Return on Investment) 

srovnává peněžní tok společnosti plynoucí akcionářům (vlastníkům) s celkovými vloženými 

aktivy, které tento tok vytvářejí. Ukazatel CFROI se stanoví dle vzorce (2.4): 

 

 

 

(2.4) 



 

 

9 

 

kde: 

HPCF = hrubý provozní cash-flow (NOPAT + opotřebení a amortizace + ostatní 

nepeněžní položky /náklady a výnosy nevyvolávající tok peněz/), 

HNA = hodnota neodepisovaných aktiv (oběžná aktiva – krátkodobé závazky /ČPK/ 

+ pozemky + ostatní neodepisovaná aktiva), 

SHI = současné hrubé investice (celková aktiva – krátkodobé závazky + 

akumulované nepeněžní náklady + vliv inflace), 

IRR = vnitřní výnosové procento, 

n = životnost aktiva. 

       Ukazatel CFROI pracuje s celkovými penězi (v současné hodnotě) investovanými  

do společnosti, nikoli s účetními hodnotami; převádí účetní zisk na hrubý peněžní zisk;  

je založen na principu diskontovaných očekávaných peněžních toků. Tento ukazatel je dále 

mírou ekonomické výnosnosti, která ukazuje průměrné vnitřní výnosové procento všech 

probíhajících investičních projektů ve sledovaném období, a také bere v úvahu životnost 

aktiva.  

       Předpoklady pro jeho použití je trh, který se řídí ekonomickou výkonností, nikoli účetní, 

a existence výrazného rozdílu mezi ekonomickou a účetní výkonností.  

       ad c) Komplexní přístup k měření výkonnosti podniku (nejnovější) se opírá o vhodné 

vytipování ekonomických i mimoekonomických kritérií. Dle Tomka, Vávrové (2009) 

zahrnuje novou orientaci ve vztazích k zákazníkovi, která se vyznačuje navázáním 

dlouhodobé spolupráce, interaktivním vztahem k tvorbě produktu a dialogem mezi oběma 

stranami trhu. Konkurenčně výhodné postavení nebo alespoň přežití na trhu si podnik zajistí, 

když pozná přání zákazníka, jedině tak ho nezíská konkurence. Vývoj marketingu směrem 

k marketingu vztahů je komplexní projev těchto skutečností.  

       Dle Šuláka, Vacíka (2005) ekonomická kritéria posuzují vývoj ekonomických veličin  

a změny v majetku a eventuálně kapitálu podnikatelských subjektů. Výnosy, náklady  

a cash-flow sleduje klasické rozpočetnictví a účetnictví, které poskytuje málo informací  

o produktivním či neproduktivním chování společnosti, neboť nepohlíží na ekonomické údaje 

z pohledu tvorby hodnoty pro zákazníka. Truneček (2004) tvrdí, že model založený převážně 

na finančních ukazatelích nedokáže zajistit potřebu podniku, aby byl dlouhodobě 

konkurenceschopný.  
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       Dle Šuláka, Vacíka (2005) mimoekonomické ukazatele zahrnují míru inovativnosti, růst 

podnikové intelektuální kapitálové základny, úroveň spokojenosti zákazníků, míru motivace 

zaměstnanců a další. Truneček (2004) tvrdí, že se jedná o tzv. nehmotná a intelektuální aktiva, 

která jsou pro podnikový úspěch velmi důležitá, ale pomocí účetní rozvahy nejsou zjistitelná. 

Pro měření a následné řízení těchto aktiv jsou vyvíjeny systémy, které tuto činnost umožňují.  

       Šulák, Vacík (2005) tvrdí, že model EFQM a metoda BSC jsou nástroje komplexního 

hodnocení firem. Model EFQM (Evropské nadace pro management kvality /European 

Foundation for Quality Management/) má devět hlavních kritérií. Prvních pět vytváří 

předpoklady pro to, aby společnost byla úspěšná, jedná se o oblast vůdcovství, politiky  

a strategie, personálního řízení, zdrojů a partnerství a procesů. Ve zbylých čtyřech kritériích 

se firma hodnotí z hlediska výsledků nebo cílů, kterých chtěla dosáhnout, jedná se o oblast 

spokojenosti zaměstnanců, zákazníků, vlivu na společnost a měření výkonnosti společnosti. 

Vrcholové vedení stanovuje kritéria pro zlepšování, která souvisí s vizí a strategií daného 

podniku. Dle Macurové (2008) je tento model zdrojem podnětů pro organizace v Evropě 

usilující o vynikající úroveň v podnikání. Organizace, které dosahují výborných výsledků 

v oblasti řízení podniku, ale i v oblasti výsledků, můžou usilovat o Cenu EFQM za excelenci 

(The EFQM Excellence Award). Původně se jednalo o Evropskou cenu za kvalitu (European 

Quality Award – EQA).  

       Dle Synka (2011) metoda BSC (Balanced Scorecard) představuje nový nástroj 

hodnocení podniků, který slaďuje zájmy managementu, zaměstnanců, strategických cílů  

a v poslední řadě také operativního řízení. Metoda BSC zkoumá podnik prostřednictvím čtyř 

perspektiv, a to:  

- finanční perspektivy (zaměření na tvorbu hodnot), 

- zákaznické perspektivy (segmentace trhu, náklady produktu, kvalita výrobku, tvorba 

hodnoty produktem pro zákazníka, rychlost dodávky), 

- perspektivy interních podnikových procesů (produktivita práce, soulad 

podnikových cílů a měřítek hodnocení vnitropodnikových útvarů a pracovníků, délka 

výrobního cyklu, technologie), 

- perspektivy učení se a růstu (schopnosti zaměstnanců, inovace, možnosti 

informačního systému, nové výrobky). 
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       Nair (2004) tvrdí, že dle názvu Balanced Scorecard je metoda pro řešení problémů  

při vyvažování teorie strategie s jeho výkonem. Je vhodná pro řízení obchodní strategie  

a navržena tak, aby identifikovala a řídila obchodní účely. Metoda používá společný soubor 

zásad pro řízení každodenních operací.  

       Vysušil (2004) tvrdí, že pochopení smyslu a významu této metody je podmíněno 

současným vývojem v teorii a praxi řízení podniků. Tento vývoj se vyznačuje snahou 

teoretiků i praktiků podnikového managementu, jejichž primární záležitostí byla snaha změnit 

dosavadní značně rigidní systém řízení v systém dokonalejší, schopný reagovat co nejrychleji 

a co nejlépe na turbulentní podnikové okolí, to znamená vytvořit takový systém, který by byl 

schopen pohotově vnímat a reagovat na trvalé změny svého okolí.  

       Prvním impulsem k nové koncepci řízení byl dosavadní nepružný systém řízení, který byl 

z velké části závislý na podnikovém finančním účetnictví. Vznik turbulentní ekonomice 

dala ropná krize, která poukázala na to, že finanční účetnictví a účetní výkazy jsou vlastně 

pohledem dozadu. Zabývání se tak minulostí vede k tomu, že nestačíme jako firma plnit 

zvýšené nároky tvorby a konkurenční náročnosti. „Finanční prostředky jsou jedním  

ze základních zdrojů, které umožňují existenci podniku“, jak poukazuje Lednický  

(2006, s. 81). 

       Kirkwood, Pangarkar (2009) tvrdí, že tuto metodu vnímáme jako unikátní strategický 

nástroj, který zahrnuje jak hmotné, tak i nehmotné faktory výkonu organizační strategie. 

Vrcholoví manažeři si uvědomují, že jejich konkurenční výhoda nepochází z předchozí 

iniciativy nebo z nového výrobku na trhu, ale z využití intelektuálních schopností svých 

pracovníků, což vede k významným ziskům pro danou společnost.  

       Dle Synka (2011) si při zavádění metody BSC musíme jako první stanovit vizi podniku, 

dále pak formulaci strategických cílů a způsobů jejich dosažení, zpracování dílčích cílů  

i postupů a nakonec zavést systém neustálého zlepšování a zpětné vazby. Realizaci této 

metody provádí tým specialistů.  

       Niven (2005) tvrdí, že na rozdíl od tradičních systémů měření výkonnosti, které mají 

finanční kontroly ve své podstatě, metoda BSC se snaží převést vizi a strategii do výkonových 

opatření. Při úspěšné realizaci vize a strategie mohou být tyto opatření sledována a použita  

ke zjištění úspěchu dané firmy. Úspěchu je dosaženo stanovením cílů a jednotlivých opatření 

v každé ze čtyř vzájemně propojených perspektiv.  
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2.2 Jednotlivé přístupy aplikace metody BSC 

       Tato kapitola obsahuje přístup aplikace podle publikace Kaplana, Nortona (2007), tvůrců 

BSC, kteří aplikují metodu BSC pomocí čtyř perspektiv (finanční, zákaznická, interních 

podnikových procesů, učení se a růstu). Dále zahrnuje přístup podle publikace Parmentera 

(2008) poskytující chybějící článek mezi prací Kaplana a Nortona, která se zabývá metodou 

BSC a skutečnou implementací měření výkonnosti v organizaci.   

 

 

2.2.1 Přístup aplikace metody BSC dle Kaplana a Nortona 

       Dle Kaplana, Nortona (2007) skoro všechny podniky pracují s finančními i nefinančními 

měřítky, které využívají jen jako taktickou zpětnou vazbu a k řízení nikoli dlouhodobých,  

ale jen krátkodobých operací. Nefinanční měřítka jsou využívána pouze pro místní zlepšení 

při práci se zaměstnanci a se zákazníky. Vrcholový management využívá finanční měřítka  

pro sčítání práce svých podřízených. Cíle a měřítka pro BSC jsou odvozena od vertikálního 

procesu daného posláním a strategií podniku. Úkolem BSC je převedení poslání a strategie 

podniku do uchopitelných plánů a měřítek. BSC používají inovativní podniky k řízení své 

dlouhodobé strategie, tedy jako strategický manažerský systém.   

       Metoda BSC poskytuje manažerům doplnění finančních měřítek minulé výkonnosti  

o nová měřítka hybných sil budoucí výkonnosti. Z vize a strategie podniku vycházejí měřítka 

a cíle BSC, které sledují výkonnost podniku ze čtyř perspektiv tvořící rámec BSC. Jednotlivé 

perspektivy jsou dále podrobně rozpracovány. 

       Kaplan, Norton (2007) tvrdí, že finanční perspektiva v podobě nárůstu obratu, snižování 

nákladů, zvyšování produktivity, zvyšování využití aktiv a snižování rizika ve většině 

podniků umožňuje nezbytná propojení všech čtyř perspektiv BSC. Finanční cíle i měřítka 

definují finanční výkonnost očekávanou od strategie a slouží ke zhodnocení cílů a měřítek 

všech ostatních perspektiv BSC. Podnikatelské jednotky mohou použít několik typů strategií 

od růstu po udržení a největší výnosy, tzv. sklizeň.  

       Růstová fáze má za finanční cíle růst prodejů na nových trzích, novým zákazníkům, 

nových výrobků a služeb. Nachází se zde velký růstový potenciál, k jehož využití se často 

použijí významné zdroje pro vývoj a rozšíření nových výrobků a služeb, pěstování  

a navazování vztahů se zákazníky, postavení a rozšíření výrobní kapacity, včetně provozního 
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zázemí a investování do systémů, infrastruktury a distribučních sítí pro podporu globálních 

vztahů.  

       Fáze udržení má cíle zaměřené na tradiční finanční metody (např. výnosnost vloženého 

kapitálu /ROCE/, návratnost investic /ROI/, přidaná hodnota /EVA/, provozní a hrubý zisk). 

Podniky v této fázi přitahují investice a je od nich vyžadována vysoká návratnost 

investovaného kapitálu.  

       Hlavní cíl fáze zralosti představuje maximalizaci hotovosti. Obecnými ukazateli mohou 

být provozní cash-flow před odpisy a snižování požadavků na pracovní kapitál. Investice 

jakéhokoli typu musejí mít zaručenou a okamžitou návratnost. 

       Ke strategii růstu, udržení a sklizně se pojí finanční oblast růstu obratu a mixu  

výrobků/ služeb neboli marketingového mixu, dále oblast snižování nákladů/ zvyšování 

produktivity a nakonec oblast využití zdrojů. Propojení jednotlivých strategií s danými 

finančními oblastmi znázorňuje tab. 2.1. 

Tab. 2.1 Měření strategických finančních témat 

 Strategická témata 

a) Růst obratu a mix 
výrobků/služeb 

b) Snížení 
nákladů/zvýšení 
produktivity 

c) Využití zdrojů 

S
tr

at
eg

ie
 p

od
n

ik
at

el
sk

é 
je

d
n

o
tk

y
 

R
ů

st
 Míra růstu prodejů podle segmentů  

Procento obratu z nových výrobků, 
služeb a zákazníků 

Obrat na zaměstnance Investice (procento 

prodejů)  
Výzkum a vývoj (procento 
prodejů) 

U
d

rž
en

í 

Podíl na cílových zákaznících a 
účtech 

Křížový prodej 
Procento obratu z nových aplikací 
výrobků 

Ziskovost zákazníků a výrobní 
linky 

Náklady v porovnání 
s konkurencí  
Míra snížení 
nákladovosti 
Nepřímé výdaje 
(procento prodejů) 

Míry pracovního kapitálu 
(cyklus cash-to-cash)  

ROCE podle klíčových 
kategorií aktiv  
Ukazatele využití zdrojů 

S
k

li
ze

ň
 Ziskovost zákazníků a výrobní 

linky 

Procento neziskových zákazníků 

Jednicové náklady (na 
jednotky výstupu, na 
transakci) 

Doba návratnosti  
Výkonnost (propustnost)  

Zdroj: Zpracováno dle publikace autorů Kaplan, Norton (2007, s. 52) 

a) Růst obratu a mix výrobků/služeb 

       Míry růstu prodejů a podíl na trhu (v cílových regionech a cílových zákaznických 

segmentech a na cílových trzích) jsou nejběžnější měřítka.         
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       Nové produkty představují pro daný podnik výrazné zlepšení kvality jejich nabídky  

a získání nových zákazníků a trhů. V růstové fázi se zpravidla rozšiřují výrobní linky  

nebo se nabízejí nové výrobky a služby.  

       Nové aplikace se doporučují např. u chemických podniků, kde vývoj zcela nových 

produktů může být velmi nákladný a časově náročný. Představují nejjednodušší způsob  

jak zvýšit obraty u již zavedených výrobků. Uvedení nové aplikace vyžaduje, aby podnik 

pouze předvedl její úspěšnost.  

       Zajímavým způsobem, jak zvýšit obrat, může být uvedení zavedených výrobků a služeb 

na nových trzích nebo novým zákazníkům. Často používaná metoda zvyšování podílu  

na tržním segmentu umožňuje podniku určit, zda se jeho podíl na trhu zvýšil v důsledku růstu 

celého trhu nebo díky zvýšení konkurenceschopnosti produktu.  

       Nové vztahy představují spolupráci více divizí, podniků s cílem maximalizovat prodej, 

obrat a dosáhnout co největšího synergického efektu. Vytváření nových vztahů vede 

k pozitivním efektům a podniky potřebují zjistit, jaká část jejich prodejů je realizována díky 

konkurenceschopné ceně a jaká část v důsledku výhod, které přináší dlouhodobé vztahy. 

       Nový mix výrobků a služeb vede k růstu obratu. Objevuje rezervu v nákladech, díky níž 

podnik může nabízet nižší ceny. Lze využít i specializovanější strategii, která vytváří mix 

s výnosnými službami a výrobky.   

       Nová cenová strategie představuje zvýšení cen všech výrobků a služeb, které vede 

k růstu obratu. Ceny se zvyšují nebo se nepřiznají slevy většinou u specializovaných  

či vedlejších produktů, podniky si tak pokryjí náklady na ztrátové produkty, aniž by ztratily 

podíl na trhu. U vysoce homogenních produktů (např. se u nich uvádí cena za jednotku)  

se vyskytuje jednoduchý cenový index. Je to způsobeno tím, že se v cenové strategii celého 

odvětví odhalí trend. 

b) Snížení nákladů/zvýšení produktivity 

       Tato část doplňuje cíle v oblasti růstu obratu a mixu produktů o cíle v oblasti snižování 

nákladů a zvyšování produktivity.  

       Zvýšení obratu zvyšuje možnosti využití fyzických, personálních zdrojů a podporuje 

přechod k výrobkům a službám s vyšší přidanou hodnotou. 



 

 

15 

 

       Konkurenceschopná nákladovost, snižování výrobních nákladů, a také sledování 

nepřímých nákladů vede ke zvýšení ziskovosti a míry ROI. Nejjednodušší cíl, který vede  

ke zvýšené ziskovosti, je snížení jednicových nákladů.  

       Zlepšení mixu prodejních kanálů spočívá v přechodu zákazníků a dodavatelů  

od tradičních manuálních procesů s vysokými náklady k procesům elektronickým 

s minimálními náklady. Touto změnou podnik dosáhne vyšší produktivity a nižších nákladů. 

       Snižování provozních nákladů zahrnuje snižování prodejních, administrativních  

a režijních nákladů. Aby nedošlo k zasažení do cílů v interních procesech a zákaznické 

oblasti, měly by být cíle snižování nákladů vyváženy např. jakostí, výkonností a přístupností 

zákazníků. 

c) Využití zdrojů 

       Většina podniků pro efektivní využívání svých aktiv používá cyklus cash-to-cash  

a zlepšení využití zdrojů.  

       Cyklus cash-to-cash představuje měřítko efektivnosti řízení kapitálu. Je měřený jako 

součet těchto ukazatelů: hodnoty prodaného zboží v zásobách a doby splatnosti pohledávek 

mínus doba splatnosti závazků. Tento cyklus tedy představuje dobu potřebnou k přeměně 

plateb dodavatelům za vstupy na platby od zákazníků. 

       Zlepšení využití zdrojů se soustřeďuje na zlepšení investičních procedur z důvodu 

zrychlení investičního procesu, který vede ke zkrácení cyklu cash-to-cash u investic  

do intelektuálního a fyzického kapitálu. Využívání vzácných a drahých zdrojů, které má 

každý podnik jiné, jsou v rámci zlepšování využití zdrojů důležité.  

       Zákaznická perspektiva stanovuje klíčová zákaznická měřítka v podobě spokojenosti  

a loajality zákazníků, jejich udržení, získávání nových zákazníků a ziskovosti. Perspektiva 

určuje a měří hybné síly poskytované důležitým zákazníkům.  

       Mezi hybné síly spokojenosti zákazníka se řadí čas, kvalita a cena. Čas vymezený 

schopností rychle a spolehlivě reagovat na požadavky zákazníků je často kritickým faktorem 

pro získání a udržení dobrých obchodů se zákazníky. Kvalita už nepředstavuje  

jen konkurenční faktor, ale i konkurenční nezbytnost. Cena je důležitá, neboť se na ní budou 
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zákazníci orientovat, i když podniky budou mít zavedenou strategii založenou na nízkých 

nákladech.  

       Pokud podniky včas nepoznají potřeby svých zákazníků, jsou zaskočeny konkurencí, 

která potřeby a přání zákazníků lépe uspokojuje. Zákaznická perspektiva BSC se zaměřuje 

nejen na uspokojení potřeb zákazníků, ale také na převedení strategického poslání  

do zákaznicky orientovaných cílů. Podniky si vyberou ty tržní segmenty, ve kterých chtějí 

konkurovat, a kterým poskytnou hodnotové výhody. Díky těmto výhodám dochází k vývoji 

cílů a měřítek zákaznické perspektivy.  

       Manažeři některých podniků se nechtějí zaměřovat na cílové segmenty, protože chtějí 

uspokojovat každého zákazníka. Takový přístup má problém v tom, že uspokojení 

jednotlivých zákazníků není na dobré úrovni, neboť jich je hodně. Nejen co dělat, ale také  

co nedělat je smyslem strategie.  

       Po vybrání cílových segmentů pro zákaznickou perspektivu podniky volí dvě skupiny 

měřítek. První skupina měřítek představuje tzv. základní skupinu měřítek, druhá skupina 

měřítek vymezuje měření hodnotových výhod zákazníka.  

       Základní skupina měřítek zahrnuje, viz obr. 2.1: 

- Podíl na trhu je měřítko, které pro podnik usilující o většinový podíl na trhu poskytuje 

dobrý přehled o úspěšnosti jeho úsilí. Oblast podílu na trhu je vyvažována čistě finančními 

signály a ovlivňována celkovým objemem obchodů, které se v daném období nabízejí. Určení 

zákazníků, tržních segmentů a podílu na obratu jsou měřítka tržního podílu. Podnik může 

měřit kolik zakázek z celkového objemu zákazníků nebo tržních segmentů získá, buď 

způsobem „zákazník po zákazníkovi“ (pokud má menší okruh zákazníků) nebo „segment  

po segmentu“ (pokud prodává na rozsáhlých trzích).  
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Obr. 2.1 Zákaznická perspektiva – základní měřítka 

Zdroj: Zpracováno dle publikace autorů Kaplan, Norton (2007, s. 65) 

- Udržení zákazníků za každé období si mohou lehce změřit např. průmyslové podniky, 

které mohou všechny své zákazníky snadno identifikovat. Udržením stávajících zákazníků  

si firma buduje dobrou cestu pro udržení a zvýšení tržního podílu. 

- Získávání nových zákazníků je cílem podniků usilujících o růst objemu svých obchodů. 

Rozsáhlými, často nákladnými marketingovými kampaněmi, lze také rozšířit okruh 

zákazníků.  

- Spokojenost zákazníků se opírá o odborné psychologické expertizy, průzkumy trhu, 

statistické údaje, profesionální techniky vedení pohovorů a personál vybavený výpočetní 

technikou. Nejběžnější metoda využívaná pro zjišťování spokojenosti zákazníků je dotazník. 

Podíl na trhu Odráží podíl obchodu na daném trhu (vyjádřeno v počtu zákazníků, utracených 

finančních prostředků nebo v objemu prodaných položek). 

Získávání nových 

zákazníků 

Měří absolutně nebo relativně míru, jakou podnikatelská jednotka získává nové 

zákazníky nebo zakázky. 

Udržení zákazníků Sleduje v absolutních nebo relativních číslech míru, s jakou si podnikatelská 

jednotka uchovává mimořádné vztahy se zákazníky a pečuje o ně. 

Spokojenost 

zákazníků 

Stanovuje úroveň spokojenosti podle konkrétních kritérií výkonnosti pomocí 

hodnotové výhody. 

Ziskovost 

zákazníků 

Měří čistý zisk, který zákazník nebo tržní segment přinášejí po odečtení 

zvláštních výdajů na podporu zákazníka. 

3) Získávání 
nových 

zákazníků 

1) Podíl na 
trhu 

2) Udržení 
zákazníků 

 

4) Spokojenost 

zákazníků 

 

5) Ziskovost 

zákazníků 
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Pro udržení stávajících i získání nových zákazníků je důležité uspokojovat jejich potřeby  

a přání. Opakování prodeje nám zaručí mimořádná spokojenost zákazníka, nestačí  

jen „základní“ spokojenost.  

- Ziskovost zákazníků. Více než spokojenost zákazníků je pro podnik důležitá jejich 

ziskovost. Ziskovost a neziskovost zákazníků nám odhaluje měřítko ziskovosti. V cílových 

segmentech si podnik chce udržet ziskové zákazníky, naopak neziskové zákazníky chce 

převést, aby byli ziskoví. V necílových segmentech je nutné monitorovat požadavky 

ziskových zákazníků na produkty, o zákazníky neziskové podnik jeví zájem malý. 

       Vlastnosti výrobků a služeb vyvolávající loajalitu a spokojenost zákazníků v cílových 

segmentech jsou hodnotové výhody zákazníka. Mezi hodnotové výhody, které platí  

pro všechna odvětví, patří: 

- Vlastnosti výrobku/služby určují jejich cenu, kvalitu a funkčnost. Vztahy se zákazníky 

vymezují dodání výrobků a služeb zákazníkovi, včetně doby odezvy, dodávky a spokojenosti 

zákazníka. Patří zde také usnadňování veškeré komunikace mezi dodavateli a odběrateli. 

Mimořádné schopnosti dodavatelů, jako je schopnost dodávat zboží přímo na určené 

pracoviště bez příjmu, manipulace, kontroly a skladování, vedou k pozitivním vztahům  

se zákazníky.  

- Image a pověst ovlivňuje zákazníky tím, že dávají přednost určité značce. Podniky  

se díky image a pověsti mohou aktivně představovat svým zákazníkům. Firmy při budování 

své image a pověsti definují svého ideálního zákazníka a pokoušejí se tak ovlivnit jeho 

chování. 

       Kaplan, Norton (2007) dále tvrdí, že pro perspektivu interních podnikových procesů  

se vyvíjejí cíle a měřítka až poté, co jsou stanoveny cíle a měřítka pro předchozí dvě 

perspektivy. Modernější trendy vedou podniky k měření výkonnosti u vyřizování objednávek, 

nákupu, řízení a plánování výroby. U těchto činností dochází obvykle k měření nákladů, 

jakosti, propustnosti a časových měřítek. 

       Podniky se pokoušejí zlepšit kvalitu, zvýšit výnosy, zkrátit dobu cyklu, snížit náklady  

na své interní procesy a maximalizovat propustnost. Pokud v rámci interních podnikových 

procesů (kvalita, čas, produktivita a náklady) společnost nepřekoná konkurenci, snaha  

o zlepšení jí umožní přežít na trhu, ale nezíská si tak konkurenční výhodu. 
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       Doba trvání, kvalita a náklady procesu patří mezi hybné síly perspektivy interních 

podnikových procesů. Podnik by se měl v rámci metody BSC na tyto hybné síly pečlivě 

zaměřit. 

       Hodnotový řetězec interních podnikových procesů, viz obr. 2.2, propojuje cíle 

interních procesů s finančními a zákaznickými cíli a odhaluje nové procesy, díky nimž může 

podnik dosáhnout vynikajících výsledků. Zavedení zcela nových interních procesů může být 

nezbytné pro splnění finančních a zákaznických cílů. Pro sestavení BSC je nutné definovat 

interní hodnotový řetězec zahrnující inovační proces (přetváření nebo vytváření nových 

produktů na základě nově zjištěných potřeb zákazníků), provozní proces (dodání existujících 

produktů k existujícím zákazníkům) a poprodejní servis (nabídka služeb po prodeji, což vede 

k přidávání hodnoty již zakoupených produktů).       

Obr. 2.2 Perspektiva interních podnikových procesů – obecný model hodnotového řetězce 

 Zdroj: Zpracováno dle publikace autorů Kaplan, Norton (2007, s. 89) 

a) Inovační proces 

       Zahrnuje identifikaci trhu a vytvoření nabídky výrobku/služby. Kritický interní proces 

představují inovace, neboť podnik neustálým uváděním nových inovovaných výrobků  

a služeb na trh získává konkurenční výhodu. Dochází zde k hledání výhod budoucího 

produktu, které zákazníci ocení a jejich uvedení v rámci využití inovací za účelem 

předběhnout konkurenci. Podniky provádí základní výzkum (pro poskytnutí hodnoty 

zákazníkům v podobě nového produktu), aplikovaný výzkum (pro využití existující 

technologie k vytváření nového produktu) a snaží se o uvedení nových výrobků a služeb  

na trh.  

       Úspěch inovačního procesu se potvrzuje na odpovídajících cílech a měřítkách.  

Mezi měřítka základního a aplikovaného výzkumu patří např. procento prodejů nových 

výrobků, doba vývoje nové generace výrobků a možnosti výrobního procesu. Další měřítka 
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jako hrubý zisk z nových produktů a počet prodejů nově uvedených výrobků na trh se řadí  

do měřítek pro vývoj produktu.   

b) Provozní proces 

       Obsahuje vytvoření výrobku/služby a jeho dodání. Cílem tohoto procesu je nejen zajistit 

bezporuchový provoz, ale také snížit výrobní náklady a náklady na služby. Přesná a úplná 

dodávka výrobků a služeb zákazníkům je tímto procesem vyžadována. Dochází zde k měření 

flexibility a specifických vlastností produktů. Pokud podniky nabízí zvláštní výkon výrobků  

a služeb, měří se přesnost, velikost, rychlost nebo spotřeba energie u nabízeného produktu.   

c) Poprodejní servis 

       Jak z názvu plyne, jedná se o poskytnutí servisu po prodeji, který přidává produktu 

hodnotu. Záruční i nezáruční opravy, zpracování plateb prostřednictvím kreditních karet  

a příjem nefunkčních a vrácených produktů, to vše patří do poprodejního servisu. Dále také 

zahrnuje rychlý servis v případě aktuální nebo potenciální poruchy, velkorysé podmínky  

pro vrácení nebo výměnu zboží, fakturaci a příjem platby. Výkonnost se měří pomocí doby  

od vzniku zákaznického požadavku po vyřešení problému (zjišťujeme rychlost odezvy  

na závadu), kvality servisu a nákladů (ověřujeme efektivnost procesů poprodejních služeb).    

       Perspektiva učení se a růstu vyvíjí cíle a měřítka podporující učení se a růst podniku  

a vytvářející infrastrukturu, která umožňuje dosažení cílů ve třech předchozích perspektivách. 

Nestačí investovat pouze do oblasti výzkumu, vývoje a nových zařízení, podnik musí také 

investovat do svých zaměstnanců, systémů a procedur pro dosažení dlouhodobých finančních 

cílů.  

       Po stanovení měřítek pro klíčové zaměstnance se identifikují specifické, na konkrétní 

situaci závislé hybné síly, odvíjející se od tří kritických aktivátorů. První aktivátor hybných 

sil představuje kompetence zaměstnanců vymezující strategické dovednosti, úroveň výcviku  

a dovedností. Další aktivátor hybné síly je technologická infrastruktura v podobě strategické 

technologie a databáze, získaných zkušeností, vhodného softwaru, patentů a autorských práv. 

Poslední aktivátor hybné síly je klima pro akci zahrnující cyklus klíčových rozhodnutí, 

strategické zaměření, delegování pravomocí, osobní angažovanost, morální odpovědnost  

a týmovou práci.    
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       Podniky budující BSC prochází většinou radikální změnou, která si vyžaduje 

rekvalifikaci pracovní síly. Dochází k tomu, že zaměstnanci na sebe musí převzít úplně nové 

závazky. 

       Existují tři základní oblasti této perspektivy. Jedná se o:   

1) schopnosti zaměstnanců, 

2) možnosti informačního systému, 

3) motivace, delegování pravomocí a angažovanost. 

ad 1) Schopnosti zaměstnanců 

       Změna role zaměstnanců se řadí do nejdramatičtějších změn v manažerském myšlení  

za poslední roky. Pokud chce podnik zvyšovat svou finanční a zákaznickou výkonnost, 

nestačí jen dodržovat standardní provozní procedury. Rekvalifikace zaměstnanců, mobilizace 

jejich potenciálu a tvůrčích schopností vede k dosahování cílů podniku.  

       Klíčová výstupní měřítka zaměstnaneckých cílů se týkají spokojenosti, udržení  

a produktivity zaměstnanců. Základní měřítka a aktivátory hybných sil perspektivy učení  

se a růstu jsou uvedeny na obr. 2.3.  

       Měření spokojenosti zaměstnanců se provádí za účelem zvyšování produktivity, 

odpovědnosti, zlepšování kvality a zákaznického servisu. Spokojení zaměstnanci vedou 

k vysokému stupni spokojenosti zákazníků. Firma pomocí dotazníku nebo akcí, na nichž  

se náhodně vybere určité procento zaměstnanců a následně dotazuje, nejčastěji zjišťuje míru 

jejich spokojenosti. 
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Obr. 2.3 Rámec měření učení se a růstu 

Zdroj: Zpracováno dle publikace autorů Kaplan, Norton (2007, s. 115) 

       Měřítka udržení zaměstnance se provádí za cílem udržet si stálé a loajální zaměstnance, 

o které má podnik dlouhodobý zájem. Jedná se o zaměstnance, kteří jsou nositeli hodnot 

podniku, know-how provozních procesů a vnímavosti k potřebám zákazníků. Ztráta těchto 

zaměstnanců představuje ztrátu intelektuálního kapitálu v daném podniku. K měření dochází 

prostřednictvím obratu klíčových zaměstnanců.  

       Měření produktivity zaměstnance si za cíl stanovuje určení provázanosti  

mezi výstupem vyprodukovaným zaměstnanci a počtem k tomu použitých zaměstnanců. Zisk 

na zaměstnance představuje nejjednodušší měřítko produktivity. Existují tři metody, jak zjistit 

zisk na zaměstnance. První preferovaná metoda je zvýšení výstupu, aniž by se zvýšil počet 

zaměstnanců. Druhý způsob je méně preferovaný a zahrnuje snížení počtu pracovníků  

při zachování stejné výše výstupu. Poslední, třetí, též méně preferovaná metoda, je snížení 

počtu interních zaměstnanců při zachování stejné výše výstupu prostřednictvím outsourcingu. 

Aby cíle měřítka obratu na zaměstnance byly splněny funkčními způsoby, musí být vyváženo 

ostatními měřítky ekonomické úspěšnosti, pokud je toto měřítko používáno jako motivační 

faktor zvyšování produktivity zaměstnanců. 

ad 2) Možnosti informačního systému   

       Efektivnost zaměstnanců je zajištěna jejich dobrou informovaností, potřebují přesné  

a včasné informace o celkovém vztahu každého zákazníka k podniku. Na zjišťování  

a uspokojování nově vznikajících potřeb zákazníků a na uspokojování existujících vztahů 

nebo transakcí, by zaměstnanci měli vědět, v jakém tržním segmentu jednotliví zákazníci 
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působí. Rychlá, včasná a přesná zpětná vazba o poskytnuté službě či právě vyrobeném 

výrobku je zde také velmi důležitá. Prostřednictvím TQM (Total Quality Management), 

změny procesů a reengineeringu projektů dochází ke zlepšování podnikatelských procesů. 

Měřítka v této oblasti jsou procenta procesů s kvalitou reálného času, dostupná zpětná vazba  

o nákladech, doba trvání cyklu a procento zaměstnanců v on-line kontaktu se zákazníky. 

ad 3) Motivace, delegování pravomocí a angažovanost 

       Tato oblast se zaměřuje na vytvoření prostředí podporujícího motivaci a iniciativu 

pracovníků. Patří zde měřítka vytvořených a implementovaných podnětů, měřítka zlepšení, 

měření osobní a podnikové angažovanosti a měřítka výkonnosti týmu.  

       Měřítka vytvořených a implementovaných podnětů měří počet podnětů  

na zaměstnance (účast zaměstnanců na zlepšování výkonnosti podniku) a počet 

implementovaných podnětů (kvalitu podnětů).  

       Měřítka zlepšení nám říkají, zda podnik kráčí správným směrem a zda zavedená míra 

zlepšování umožní dosáhnout jeho ambiciózních cílů v požadované době. Mezi systémy 

neustálého zlepšování patří např. poločas, který měří dobu potřebnou na zlepšení výkonnosti 

procesu o 50 %, může být aplikován např. na pozdní dodávky, absenci, odpad a počet chyb.  

       Měření osobní a podnikové angažovanosti zahrnuje měření prostřednictvím procenta 

vrcholových manažerů zapojených do BSC, procenta zaměstnanců zapojených do BSC, 

procenta vrcholových manažerů, jejichž osobní cíle jsou přizpůsobeny BSC, procenta 

zaměstnanců, jejichž osobní cíle jsou přizpůsobeny BSC a nakonec procenta zaměstnanců, 

kteří svých osobních cílů již dosáhli.  

       Měřítka výkonnosti týmu vymezují přehled nad týmovou prací, dosažení úrovně 

sdílení, počet integrovaných projektů, řízení rizika ztrát, procento podnikatelských plánů 

vytvořených týmy a procento týmů se sdíleným odměňováním. Cílem těchto měřítek je práce 

v týmech a dosažení vzájemné pomoci a podpory mezi jednotlivými týmy.  
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2.2.2 Přístup aplikace metody BSC dle Parmentera  

       Parmenter (2008) rozšířil čtyři základní hlediska o další dvě, které tvůrci této metody 

pouze zmiňují. Jedná se o hledisko společenství, resp. životního prostředí a hledisko 

spokojenosti zaměstnanců, viz obr. 2.4. Přístup zahrnuje více nástrojů implementace  

a filozofie Balanced Scorecard. Parmenter se také zabývá vítěznými klíčovými ukazateli 

výkonnosti (KPI) a mnoha kontrolními seznamy (checklisty) napomáhající při implementaci.  

Obr. 2.4 Balanced Scorecard a jeho šest hledisek 

  Zdroj: Zpracováno dle publikace autora Parmenter (2008, s. 12) 

       Dle Parmentera (2008) měřítek výkonnosti existují tři typy: 

1) klíčové ukazatele výsledků (KRI), 

2) klíčové ukazatele výkonnosti (KPI),  

3) ukazatele výkonnosti (PI). 

       Vztah těchto tří měřítek se dá popsat pomocí podobnosti s cibulí. Celkový stav cibule 

popisuje vnější slupka, ve které se odráží množství slunce, vody a výživných látek, které 

cibule přijala, a jak se s ní zacházelo od sklizně až po uložení na polici v supermarketu. Více 

informací se však dozvíme až po sloupnutí všech vrstev cibule. Různé ukazatele výkonnosti 

představují vrstvy, střed cibule představuje klíčové ukazatele výkonnosti, viz obr. 2.5.  
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Obr. 2.5 Tři typy měřítek výkonnosti 

Zdroj: Zpracováno dle publikace autora Parmenter (2008, s. 2) 

       ad 1) Klíčové ukazatele výsledků představují měřítka, která jsou v praxi často mylně 

považována za klíčové ukazatele výkonnosti. KRI jsou výsledkem mnoha činností. Každý 

podnik si přeje znát pravdu o tom, zda se pohybuje tím správným směrem a díky těmto 

měřítkům to zjistí. Nevýhodou je, že nic však nevypovídá o tom, co musíme udělat  

pro zlepšení svých výsledků. Poskytují informace důležité pro ty, kteří nejsou zapojeni  

do každodenního managementu, resp. pro představenstvo. Mezi klíčové ukazatele výsledků  

se řadí spokojenost zákazníka a zaměstnanců, čistý zisk před zdaněním, výnos z vloženého 

kapitálu a nakonec i rentabilita zákazníků. 

       ad 2) Ukazatele výkonnosti, doplňují klíčové ukazatele výkonnosti. Ukazatele 

výkonnosti můžou zahrnovat rentabilitu hlavních 10 % zákazníků, procentní zvýšení prodeje 

u těchto zákazníků, dále také čistý zisk na klíčových výrobních linkách a nakonec i počet 

zaměstnanců, kteří se účastní programu zlepšování. 

       ad 3) Klíčové ukazatele výkonnosti patří mezi nefinanční měřítka, které jsou opakovaně 

měřeny. Nejen generální ředitel, ale i tým vrcholového vedení se těmito měřítky zabývají.  

U všech pracovníků se požaduje pochopení těchto měřítek a opatření k nápravě. Odpovědnost 

vážou k jednotlivci nebo k týmu. Mají značný dopad v podobě ovlivnění většiny hlavních 

kritických faktorů úspěchu a více než jednoho hlediska BSC. Také zahrnují pozitivní dopad, 

který ovlivňuje všechna ostatní měřítka výkonnosti.  Např. o klíčového ukazatele výkonnosti 

jde v případě počtu návštěv k navázání kontaktů s klíčovými zákazníky, kteří vytvářejí 

většinu výnosného obchodu.  
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       Je zde používáno tzv. pravidlo 10/80/10, které je dobrou pomůckou. To znamená  

asi 10 klíčových ukazatelů výsledků, až 80 ukazatelů výkonnosti a 10 klíčových ukazatelů 

výkonnosti.  

       Parmenter (2008) tvrdí, že implementování klíčových ukazatelů výkonnosti 

prostřednictvím základních čtyř kamenů představuje úspěšný vývoj a využití klíčových 

ukazatelů výkonnosti na pracovišti, viz obr. 2.6. Mezi první základní kámen se řadí 

partnerství, které přestavuje úspěšnou snahu o zlepšování výkonnosti vybudováním 

efektivního partnerství mezi zainteresovanými stranami. V pořadí druhý základní kámen 

zahrnuje přesun moci do přední linie, např. se vyznačuje přenesením pravomocí na týmy,  

aby si mohly vypracovat a vybrat svá vlastní měřítka výkonnosti. Další v pořadí, již třetí 

základní kámen, pojednává o integraci měření, vykazování výsledků a zlepšování výkonnosti. 

Vedení by mělo vyvinout takovou integrovanou strukturu pro měření výkonnosti  

a vykazování výsledků o výkonnosti, aby jejím výsledkem bylo opatření. Důležitou roli hraje 

tým pro lidské zdroje (HR) při zajišťování kladného vnímání měření výkonnosti zaměstnanci 

podniku. Výkazy by měly pokrývat kritické faktory úspěchu (CSF), které identifikují oblasti 

rozhodující o blahu a dynamičnosti firmy. Propojení měřítek výkonnosti se základními 

kameny pro strategii je poslední čtvrtý základní kámen. Měřítka výkonnosti mají význam, 

pokud jsou propojeny s aktuálními CSF, s hledisky BSC a strategickými cíli organizace.  

Obr. 2.6 Čtyři základní kameny pro vývoj klíčových ukazatelů výkonnosti 

 Zdroj: Zpracováno dle publikace autora Parmenter (2008, s. 20) 
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       Parmenter (2008) dále tvrdí, že model k rozvíjení a využití KPI sestává z dvanácti 

kroků, jde o tzv. dvanácti krokový model. Je založen na čtyřech základních kamenech.  

Pro vyvíjení systému klíčových ukazatelů výkonnosti je důležitá příprava, která je dána 

dvanácti krokovým plánem implementace. 

       Krok 1 představuje závazek týmu vrcholového vedení (SMT), který se musí zavázat 

k vývoji KPI a jejich prosazení v organizaci, jakož i BSC, který je obsahuje. Role týmu 

vrcholového vedení v podniku je každopádně důležitá, ale i přes to je rozhodující generální 

ředitel. Přínosy tohoto kroku jsou v rozvíjení podnikatelské strategie, propojování 

každodenních aktivit se strategickými cíli a v doceňování zapojení do dynamického projektu 

týmem vrcholového vedení. 

       Vytvoření projektového týmu pro vítězné KPI je druhým krokem. Doporučuje se mít 

projektový tým sestávající ze dvou až čtyř osob v závislosti na velikosti podniku. Pokud 

vzniká určitý stupeň mezi generálním ředitelem a týmem, znamená to, že krok č. 1 nebyl 

úspěšně dokončen. Tuto situaci znázorňuje obr. 2.7. Jestliže generální ředitel nechce být tímto 

způsobem zapojován, projekt by neměl pokračovat. Výhodou zde je, že projekt bude mít tým, 

který bude způsobilý plnit očekávání za podpory týmu vrcholového vedení. Tým dále bude 

disponovat náležitou podpůrnou sítí a informativní intranetovou domovskou stránkou.   

Obr. 2.7 Zařazení týmu pro KPI a jeho důležité vazby 

 

Zdroj: Zpracováno dle publikace autora Parmenter (2008, s. 45) 

       Další krok, v pořadí třetí, představuje vytvoření kultury a procesu „prostě to udělejte“. 

Je zde podstatné to, aby projektový tým nestrávil příliš mnoho času průzkumem. Vyhnutí  
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se této skutečnosti zajišťuje facilitátor, jehož role je především role rádce projektového týmu, 

měl by se proto držet při prezentacích v pozadí. Přednost tohoto kroku spočívá v tom,  

že poskytuje časově vhodný soubor měřítek výkonnosti při vědomí, že v průběhu 

přezkoumávání bude třeba další přizpůsobení a zlepšení. 

       Příprava komplexní strategie vývoje klíčových ukazatelů výkonnosti, krok číslo čtyři, 

zahrnuje projektové zařazení v rámci KPI do komplexní strategie. Zmapování celkové 

strategie pro organizační změnu a zaznamenání účelu a role KPI v rámci celého procesu  

je velmi důležité. Stanovení uceleného přístupu, který podnítí zapojení a angažování 

zaměstnance, představenstva, odborového svazu a týmu vrcholového vedení je výhodou 

tohoto kroku. 

       Pátý krok pojednává o předání informací o systému klíčových ukazatelů výkonnosti 

všem zaměstnancům. Projektový tým a tým vrcholového vedení musí připravit zaměstnance 

na změnu tím, že zaměstnance přesvědčí o nutnosti změny, a to přímým a pravdivým 

sdělováním informací, nejlépe uskutečněním oficiálního briefingu. Přínos tohoto kroku 

spočívá v maximalizaci angažovanosti širokého spektra zaměstnanců.  

       V polovině modelu, krok číslo šest, se Parmenter zabývá identifikováním CSF 

organizace. Otázky k řešení, které určují zdraví a dynamičnost organizace identifikují CSF. 

Efektivnost a využitelnost těchto vybraných CSF bude ve velké míře záviset na stupni 

analytických dovedností dotčených zaměstnanců. Jejich výběr je velmi subjektivní záležitostí. 

Výhoda tohoto kroku je, že zaměstnanci a vedení chápe význam CSF a na základě toho  

se dokážou zaměřit na zjišťování měřítek výkonnosti, která povedou ke skutečné změně.  

       Zaznamenáním měřítek výkonnosti do databáze se zabývá sedmý krok. Shromažďovat  

a zaznamenávat měřítka výkonnosti má na starosti tým pro klíčové ukazatele výkonnosti. 

Důležitým elektronickým pracovním nástrojem pro projektový tým pro klíčové ukazatele 

výkonnosti a pro týmy, které vybírají a zaznamenávají svá měřítka výkonnosti,  

je zaznamenávání měřítek do kontrolního seznamu databáze. Tento nástroj, který představuje 

výhodu tohoto kroku, tak zajistí v celé organizaci vysokou úroveň jednotnosti. 

       Osmý krok zahrnuje výběr měřítek výkonnosti na úrovni týmu. Měřítka výkonnosti 

týmu sestávají zejména z ukazatelů výkonnosti, popř. z některých klíčových ukazatelů 

výkonnosti organizace. Je důležité přiřadit klíčové ukazatele výkonnosti týmům, které musí 

přijímat opatření k nápravě dvacet čtyři hodin sedm dní v týdnu. Dostáváme se tak na úroveň 
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4, kde lze významného a trvalého zlepšení výkonnosti dosáhnout používáním měřítek 

výkonnosti, jak znázorňuje obr. 2.8. Mezi výhody tohoto kroku patří především objasnění cílů 

týmu, slaďování každodenní činnosti týmu se strategickými cíli organizace, zvyšování 

pracovní jistoty a zlepšování pracovního uspokojení. 

Obr. 2.8 Vzájemně související úrovně měřítek výkonnosti v organizaci 

  Zdroj: Zpracováno dle publikace autora Parmenter (2008, s. 78) 

       Výběrem „vítězných KPI“ organizace se dostáváme ke kroku číslo devět. Výběr 

klíčových ukazatelů výkonnosti by měl začít až po dosažení pokroku na úrovni týmu neboli 

na úrovni 4, jak je znázorněno na obr. 2.8, který nám dále zobrazuje úroveň 1, 2 a 3. Pokud 

jsou úrovně 1 a 4 v etapě před dokončením, může se uskutečnit doplnění měřítek na úrovni 

útvarů (2. úroveň) a oddělení (3. úroveň). Úspěšná aplikace tohoto kroku představuje jeho 

výhodu, zajišťující měřítka, která budou mít zásadní dopad na organizaci, budou stimulovat 

včasná opatření a slaďovat každodenní činnosti se strategickými cíli organizace. 

       Příprava struktury pro vykazování výsledků na všech úrovních neboli krok deset, musí 

přizpůsobovat požadavky různých úrovní v organizaci a četnost vykazování výsledků, které 

podporují včasné rozhodování. Hledáme zde strukturu pro vykazování výsledků zahrnující 

měřítka z šesti hledisek BSC. Pokud navržené úpravy zaznamenáme a nakonec i projednáme, 

nalezení struktury by neměl být větší problém. Jednoznačná výhoda je vypracování 

jednotného režimu vykazování výsledků vycházející z metod vykazování výsledků  

pro podporu rozhodování, který pro vedení není příliš časově náročný.  

       Předposlední krok číslo jedenáct představuje podporu používání vítězných klíčových 

ukazatelů výkonnosti. Používání klíčových ukazatelů výkonnosti by se mělo zobecnit  
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a začlenit do kultury dané organizace. Přínosem je zde patřičné použití měřítek výkonnosti 

(KPI, KRI a PI) a jejich poskytování příležitosti pro provedení požadované změny. 

       Zdokonalování klíčových ukazatelů výkonnosti s cílem udržet jejich aktuálnost  

je poslední, tedy dvanáctý krok v tomto modelu. Některé KPI a PI se v souladu se změnami 

jejich priorit v průběhu zlepšování procesu změní. Naopak některé KPI zůstávají stejné,  

a to z důvodu jejich významu pro CSF organizace. Tím, že cyklus neustálého zlepšování  

při používání KPI a PI bude stabilizován, dosahuje tento krok velké výhody.  

 

 

2.3 Postupové kroky metody BSC 

       Metodou Balanced Scorecard se zabývá řada autorů, proto její aplikace může být různá. 

Vysušil (2004) uvádí postup zahrnující nejprve vytvoření a vyjasnění strategie, odvození 

strategických cílů, vybudování vztahů příčin a následků, výběr měřítek a v neposlední řadě 

také stanovení strategických akcí. V publikaci Horváth & Partner (2002) se ještě zahrnuje 

mezi výběr měřítek a určení strategických akcí krok, který obsahuje stanovení cílových 

hodnot, což vede k celkovému popisu strategických cílů. S ohledem na teoretické vymezení  

a pohlížení na firmu budou aplikovány tyto postupové kroky 1) – 6) dle Vysušila (2004) 

uvedené v obr. 2.9.  

Obr. 2.9 Postupové kroky aplikace metody BSC 

 

Zdroj: Zpracováno dle publikace autora Vysušil (2004, str. 81) 

1) 

• Vyjasnění strategie (zanalyzování strategických oblastí a prozkoumání 
konkurenčních sil podniku)  

2) 

• Perspektivy BSC (identifikace perspektiv podniku a vymezení jejich 
klíčových faktorů) 

3) 
• Odvození strategických cílů (v rámci jednotlivých perspektiv) 

4)  

• Vybudování vztahů příčin a následků (vytvoření tzv. strategické mapy 
obsahující vazby mezi strategickými cíli) 

5)   

• Výběr měřítek (k jednotlivým strategickým cílům) a stanovení cílových 
hodnot (doporučení  dosažitelných cílových hodnot) 

6)  
• Určení strategických akcí (za účelem naplnění strategických cílů) 
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       ad 1) Vyjasnění strategie dle Vysušila (2004) napomáhá podniku zjistit problémy, které 

by v budoucnosti vedly k nemožnosti jeho rozšiřování. Můžeme tak odkrýt, že definování 

strategie firmy má charakter pouhých oznámení či hesel. Charvát (2006) tvrdí, že čeho chce 

podnik dosáhnout, stanovují cíle, a jak toho chce dosáhnout, mu sděluje strategie. „Moderní 

definice chápe strategii jako připravenost podniku na budoucnost“, jak tvrdí Dedouchová 

(2001, s. 1). V rámci tohoto kroku dle Vysušila (2004) se analyzuje oblast konkurence, 

substitutů, spojování s jinými podniky, dodavatelů a oblast zákazníků. 

       Analýza konkurenčního prostředí firmy se zaměřuje na zjištění počtu konkurentů dané 

firmy, jejich významnosti v podobě tržního podílu v % a sídla. Dále je také důležité zaměřit 

se na nalezení tržní mezery. Dle Košťana, Šuleře (2002) by si manažeři o konkurentech měli 

udělat přehled i v jejich strategických cílech, současné strategii, v rozsahu konkurenčního 

boje, o hlavní konkurenční výhodě, ostatních silných stránkách, slabých stránkách  

a o zranitelnostech. Dle Vysušila (2004) v oblasti substitučních výrobků je důležité správně 

určit, jaké substituty podnik hodlá prodávat a zvážit investice nejen do hmotného,  

ale i lidského kapitálu na jejich produkci. Při spojení s jinými podniky, je nutné sledovat 

příležitost „koupit“ schopnou, např. menší firmu. U dodavatelů zkoumá podnik z kolika 

dodavatelů, si může vybírat. O výběru dodavatele rozhoduje především jeho cena, kvalita, 

spolehlivost a dodací lhůta. V rámci zákazníků se provádí segmentace trhu jednoduše  

za účelem určení segmentu, na který má podnik maximálně zaměřit svou pozornost. Burnett 

(2002) tvrdí, že spokojenost zákazníka je důležitá, neboť nespokojený zákazník řekne  

o své špatné zkušenosti v průměru 11 dalším lidem a firmě tak vzniká špatná pověst.  

Dle Dohnala (2002) řízení vztahů se zákazníky je součástí podnikové strategie a stává  

se součástí podnikové kultury. 

       Vysušil (2004) tvrdí, že kromě těchto pěti základních analýz se může ještě vymezit 

strategie v rámci analýzy, zkoumající např. design a zainteresovanost pracovníků v podobě 

odstranění přetíženosti některých pracovníků apod. 

       ad 2) Perspektivy BSC tento krok obsahuje identifikaci jednotlivých perspektiv daného 

podniku. Zvýšení vypovídací hodnoty výsledků zajistí i zájem všech podnikových oddělení 

podílet se na tvorbě BSC, tím je zajištěna důsledná charakteristika perspektiv. Vymezení 

jednotlivých perspektiv je uvedeno v podkapitole 2.2.1. 
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       ad 3) Odvození strategických cílů následuje po vyjasnění strategie a identifikaci 

jednotlivých perspektiv metody BSC. Zahrnuje rozdělení cílů do čtyř skupin, jak uvádí 

Vysušil (2004):  

- obecné (základní) cíle se určují jako první. Vycházejí ze strategie, většinou dochází 

ke stanovení jednoho obecného cíle v rámci každé perspektivy, který se dále 

rozpracovává do strategických cílů. Zaměřují se na celý podnik bez přesnější 

specifikace.  

 

- strategické cíle spadají do nejdůležitějších cílů. Doporučuje se stanovit si min. tři  

a max. pět strategických cílů v rámci metody BSC. V jednotlivých perspektivách 

dochází k rozpracování cílů základních právě těmito cíli strategickými. 
 

- možné strategické akce se vymezují v rámci každé perspektivy. Zkonkrétňují 

strategické cíle. Jinými slovy obsahují množství dílčích úkolů vedoucí k uskutečnění 

strategických cílů.  
 

- operativní cíle mohou být důležité i přes skutečnost, že nepatří do strategických cílů. 

       ad 4) Vybudování vztahů příčin a následků, jak poukazuje Vysušil (2004) lze možno 

sestavit tzv. schéma vztahů příčin a následků založené na vyjasnění strategie a odvození 

strategických cílů. Nejčastěji se v tomto kroku využívá strategických map, které rozdělují cíle 

do perspektiv BSC. Bělohlávek et al. (2006) tvrdí, že šipky uvnitř strategických map 

znázorňují propojené vzájemné vazby příčin a následků kritických faktorů úspěchu. Mezi 

strategickými cíli, klíčovými faktory úspěchu či měřítky strategické mapy umožňují zvažovat 

vzájemné vztahy příčin a následků. Zaměření se na jednu oblast ovlivňuje oblasti jiné. 

Strategické mapy pomáhají pochopit vzájemné souvislosti, ukazují pohled firmy na její 

kritické faktory úspěchu včetně vazeb mezi nimi a znázorňují, jak je chce naplnit.   

       ad 5) Výběr měřítek a stanovení cílových hodnot dle Vysušila (2004)  

se prostřednictvím vybraných měřítek a z nich vyvozených ukazatelů bude měřit plnění 

strategických cílů. Měřítka máme dvojího typu: jedná se o kvantitativní (vyčíslitelná)  

a kvalitativní (nevyčíslitelná) měřítka. Kvantitativní měřítka lépe vypovídají o dosažených 

cílech. Jeden cíl může mít jedno či více měřítek, každý cíl však bude mít odlišné měřítko, 

doporučují se však max. tři měřítka na cíl. Kvalitativní měřítka mají vypovídací hodnotu horší 

a doporučuje se je převést na měřítka kvantitativní za účelem usnadnění měření. K převedení 

dochází různými způsoby, nejčastěji pomocí indexu nebo zvolené bodové stupnice. Pokud 
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převedení není možné (abychom mohli vyhodnotit a měřit kvalitativní měřítka), vyjádříme  

je obecně.  

       „Správné cílové hodnoty by měly být náročné, ctižádostivé, ale na druhé straně 

věrohodné a dosažitelné“ (Horváth & Partner, 2002, s. 192). Měly by mít vztah k realitě 

v podobě vztahu k výchozí úrovni a k nezbytným investicím, aby tuto úroveň mohly změnit. 

Pokud jde o propojení strategického a operativního plánování, nabývá toto hledisko  

na důležitosti. Pro finanční perspektivu jsou často cílové hodnoty vypočítány, u dalších tří 

perspektiv BSC je nutné určit cílové hodnoty měřítek. Cílové hodnoty lze určit 

prostřednictvím analyticky simulačního nástroje nebo interaktivně v rámci debaty 

managementu. Díky tomu lze zjistit, kde by mělo být dosaženo výrazné změny cílových 

hodnot a kde nikoli (Horváth & Partner, 2002).  

       ad 6) Určení strategických akcí dle Vysušila (2004) zahrnuje následující postup:  

- využívá se brainstormingu o jedinečných myšlenkách pro důležité akce,  

- koná se věcné a logické přiřazení získaných nových nápadů ke strategickým cílům, 

- sestavuje se tzv. iniciační matice strategických akcí.  

       V řádcích matice jsou vybrané akce přiřazené k cílům, ve sloupcích se nachází čtyři 

perspektivy BSC. Vazby v matici jsou označeny křížkem (x). Pokud se začne uskutečňovat 

mnoho akcí najednou, dochází k tomu, že chybí zdroje a akce se nedokončí. Tomu zabráníme 

výběrem akcí prioritních. V tab. 2.2 je uvedeno rozdělení akcí na akce nepříliš náročné  

na zdroje a velmi náročné na zdroje. Dále také rozlišujeme akce na málo významné a značně 

významné pro splnění vybraných cílů.  

 Tab. 2.2 Rozdělení strategických akcí podle jejich významu a náročnosti na zdroje 

Strategická akce Význam Náročnost na zdroje 

Akce s vysokou prioritou Velký Malá 

Akce s menší prioritou Velký Velká 

Akce druhořadého významu Malý Malá 

Akce nevýznamné Malý Velká 

 Zdroj: Zpracováno dle publikace autora Vysušil (2004, str. 92) 
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2.3.1 Časový rámec implementace BSC 

       Časový rámec dle Vysušila (2004) zahrnuje přesné termíny zahájení a ukončení 

jednotlivých akcí.  Dle Kaplana, Nortona (2007) klasický projekt BSC trvá přibližně šestnáct 

týdnů. Během této doby mají vrcholoví manažeři čas na rozhovory, workshopy a setkání 

skupin. Čas mezi setkáními vrcholoví manažeři využívají k přemýšlení o struktuře BSC,  

o strategii a informačním systému a o manažerských procesech, díky kterým má projekt 

význam.  

       Na úplném začátku projektu, asi do konce šestého týdne, je architekt značně 

zaneprázdněn. Poté odpovědnost přebírá vrcholový management, který prostřednictvím svých 

manažerů aktivně stanovuje jednotlivé strategické cíle, akce, měřítka a další potřebné 

hlediska. Z toho vyplývá, že architekt vystupuje jako pomocník, jehož náplní je pomáhat 

připravovat setkání skupin a asistence při jejich řízení. Důležitá je také míra přijetí 

odpovědnosti vrcholových manažerů za setkání skupin, pravděpodobněji projekt postoupí 

k novému postoji ve vedení podniku, čím je tato odpovědnost vyšší.  

       Dle Kaplana, Nortona (2007) tento časový rámec je navržen s předpokladem,  

že je již v podniku formulována jeho strategie a má k dispozici průzkum zákazníků a trhu. 

Průzkum zodpovídá otázky, které se týkají hodnotových výhod a segmentace trhu a jejich 

odpovědi jsou nabídnuty cílovým zákazníkům. Časový rozvrh může být prodloužen o čas 

potřebný k podrobnému průzkumu trhu nebo k provedení strategické analýzy daného odvětví 

(důležitá pro rozhodnutí o technologické, tržní a produktové strategii), pokud je v podniku 

jejich absence.  

       O způsobu převedení strategie do určitých cílů a měřítek v rámci čtyř perspektiv by měli 

mít manažeři vrcholového i středního managementu jasno při vytváření časového plánu 

projektu. Dále by měli souhlasit s plánem zavádění metody BSC a pochopit procesy, které  

je zapotřebí upravit dle výsledků měření BSC.        
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3. Aplikační část metody Balanced Scorecard 

       Aplikační část začíná představením společnosti, dále zahrnuje vymezení klíčových dat 

v historii společnosti, jejích orgánů, vlastnické a organizační struktury. Součástí této kapitoly 

je také přístup společnosti k měření finanční výkonnosti v současnosti. Nakonec byly 

společnosti The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. navrženy, dle jejich popisu v teoretických 

východiscích, metody BSC, postupové kroky implementace této metody. Kroky začínají 

vyjasněním strategie a pokračují identifikací jednotlivých perspektiv Balanced Scorecard 

včetně vymezení jejich obsahu. Na základě požadavku společnosti, bude metoda Balanced 

Scorecard aplikována pouze v rámci dceřiné společnosti The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o.  

 

 

3.1 Představení společnosti 

       Společnost The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. je součástí skupiny Candy Plus Group, 

jednoho z významných výrobců a distributorů cukrovinek. Firma The Candy Plus Sweet 

Factory, s.r.o. má dva výrobní závody v ČR – jeden v Rohatci (Jihomoravský kraj) a druhý 

v Petřvaldě (Moravskoslezský kraj). 

       Dle interních materiálů do skupiny společností patří anglická společnost Candy Plus, a.s. 

jako mateřská společnost a dále čtyři dceřiné společnosti: The Candy Plus Sweet Factory, 

s.r.o. (působí v ČR a v rámci skupiny zajišťuje veškerou výrobní činnost), Candy Plus Polska, 

sp. z o.o. (je distribuční společnost výrobku Candy Plus v Polsku), S.C. Candy Plus S.R.L.  

(je distribuční společnost výrobku Candy Plus v Rumunsku) a Candy Plus Magyarország Kft. 

(jedná se o maďarskou firmu, která je od roku 2008 v likvidaci). Mateřská společnost Candy 

Plus, a.s. pouze řídí dceřiné společnosti, z toho vyplývá, že se výrobní činností nezabývá. 

Struktura skupiny Candy Plus Group k 31. prosinci 2010 je uvedena v příloze č. 1.  

       Celkově společnost The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. v České republice zaměstnává 

okolo 450 osob. Představení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb společnosti  

je uvedeno v příloze č. 3. Společnost pro své obchodní partnery nabízí vývojovou a výrobní 

kapacitu v rámci smluvní výroby společně s produkcí pod vlastními značkami1)
. The Candy 

                                                           
1)

 Smluvní výroba. The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. [online]. © 2010 [cit. 2012-02-01]. Dostupné z: 
http://www.candyplus.cz/smluvni-vyroba.html 
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Plus Sweet  Factory, s.r.o. využívá prodejní kanály ve formě přímé distribuce, moderní 

distribuce, exportu a firemních prodejen, viz příloha č. 42)
.  

       The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. je dynamická a rychle rozvíjející společnost, 

zabývající se výrobou cukrovinek, schopná konkurovat kvalitou i cenou výrobků. Zabývá  

se výrobou a prodejem jak svých značek, tak věnuje také velkou pozornost rychle rostoucímu 

podnikání v oblasti smluvní výroby. S výrobky této společnosti se setkáme téměř na všech 

světadílech konkrétně v Evropě, Asii, Austrálii, Africe, ve Středním Východu, v Severní 

Americe, Střední Americe a Jižní Americe. Posláním společnosti je dělat svět sladším, nabízet 

malým i dospělým zákazníkům výrobky nejvyšší kvality, sledovat a následovat trendy na trhu 

a sladit ekonomický růst firmy s ochranou životního prostředí3)
. Dle výroční zprávy  

si společnost stanovila za cíl upevnit svou pozici na českém trhu a zvětšit podíl na trhu zvláště 

v sortimentu želé výrobků. Prostřednictvím získávání nových zákazníků a akvizic společnost 

hodlá uskutečnit navýšení obratu. 

       Společnost se specializuje na skupiny výrobků, jako jsou želatinové cukrovinky Juicee 

Gummee a Fundy, pektinové cukrovinky Fundy, lízátka Fundy, komprimáty Fundy a Cuksy, 

lékořicové výrobky Fundy, dropsy That’s Fruitee, fondánové výrobky v čokoládě nebo polevě 

Fundy a žvýkačky Pedro. Popis jednotlivých značek je uveden v příloze č. 5. 

 

 

3.1.1 Klíčová data v historii společnosti 

       Dle podnikových materiálů obchodní firma The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o.  

se sídlem v Rohatci v České republice vznikla 15. července 2004. Skupina The Candy Plus 

Sweet Factory, s.r.o. byla založena v roce 2000 v Liberci, koupí výrobního závodu „Lipo“.  

Po tomto kroku se společnost začala rychle rozvíjet. V příštím období firma investovala  

do ztrátové společnosti Gyál v Maďarsku a získala kontrolu nad zavedenou značkou Fundy. 

Vznikly obchodní pobočky nejen v Polsku, ale i v Maďarsku a Rumunsku.  

       Firma v létě roku 2004 získala areál někdejší továrny Maryša v Rohatci (jihovýchodní 

část České republiky). Tato poloha je pouhých 20 km od dálnice Praha-Bratislava, a proto  

je příhodná pro silniční dopravu do všech částí Evropy. Do Rohatce byla přemístěna výroba 
                                                           
2)

 Prodejní kanály. The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. [online]. © 2010 [cit. 2012-02-03]. Dostupné z: 
http://www.candyplus.cz/znackove-divize.html 
3)

 O nás. The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. [online]. ©2010 [cit. 2012-02-02]. Dostupné z: 
http://www.candyplus.cz/o-nas.html 
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z Gyálu v Maďarsku koncem roku 2004, výroba z Liberce byla do Rohatce přemístěna v roce 

2005.  K nárůstu prodejů a ziskovosti společnosti dochází v dalších letech4)
. 

       Dle výroční zprávy v roce 2009 společnost certifikovala systém environmentálního 

managementu (EMS) a získala certifikát dle normy ČSN EN ISO 14001 systém 

environmentálního managementu (EMS) a OHSAS dle normy ČSN 18001 v rámci závodu 

v Rohatci. Oba zmíněné certifikáty v roce 2011 získal i provoz v Petřvaldě. Firma se zabývá 

ochranou životního a pracovního prostředí. V rámci toho si zavedla environmentální profil  

a profil BOZP, dále také politiku BOZP a EMS.  

       Zakoupením společnosti Park Lane Confectionery, s.r.o. zabývající se výrobou želé 

cukrovinek v roce 2010 společnost získala výrobní závod situovaný na severní Moravě, 

konkrétně v Petřvaldu u Karviné.  Dceřinou společnost Park Lane Confectionery, s.r.o. 

vlastnila mexická společnost GRUPO BIMBO, S.A.B. de C.V. Původně česká společnost  

se propracovala na mezinárodní úroveň.  

       Firma svými výrobky podporuje vybrané neziskové organizace, zejména v okolí 

výrobních podniků. V roce 2010 firma svými výrobky sponzorovala např. Mateřskou školu 

Havířov, Hokejový klub Frýdek-Místek a Klub českých turistů Petřvald5)
.  

 

 

3.1.2 Orgány společnosti, vlastnická a organizační struktura 

       Organizační struktura společnosti je rozdělena do dvou výrobních závodů v Rohatci  

a Petřvaldě u Karviné. Výroba želé výrobků a část obchodní divize je umístěna v Petřvaldě  

u Karviné, technologie na výrobu želé výrobků i pro další výrobní programy jsou umístěny 

v závodě v Rohatci. Strategickým plánováním, správou finančních zdrojů a informačními 

technologiemi se zabývají pracovníci centrály v Rohatci. Zjednodušená organizační struktura 

společnosti je přiložena v příloze č. 2. 

 

                                                           
4)

 O nás. The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. [online]. ©2010 [cit. 2012-02-02]. Dostupné z: 
http://www.candyplus.cz/o-nas.html 
5)

 O nás. The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. [online]. ©2010 [cit. 2012-02-02]. Dostupné z: 
http://www.candyplus.cz/o-nas.html 
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3.1.3 Současný přístup společnosti The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. k měření finanční 

výkonnosti  

       V celé skupině Candy Plus Group je finanční výkonnost podniku měřena a hodnocena 

pomocí absolutních a poměrových finančních ukazatelů. Jedná se o absolutní ukazatele 

v podobě výnosů, provozního výsledku hospodaření, výsledku hospodaření za účetní období, 

celkových aktiv, tržeb, odpisů, dále zde patří také ukazatel EBITDA, EBIT a EBT. Výše 

těchto ukazatelů je zjišťována pomocí rozvahy, výkazu zisku a ztráty, tyto dva základní účetní 

výkazy jsou uvedeny v příloze č. 7 a 8. V případě poměrových ukazatelů se jedná  

o ukazatel ROCE, okamžitou (hotovostní) likviditu, obrat aktiv a o celkovou zadluženost. 

       Dle podnikových materiálů je společnost prvkem konsolidačního celku ve skupině Candy 

Plus v rámci mateřské společnosti Candy Plus, a.s. a podvoluje se závazné konsolidaci 

výsledků, která je vypracovávána dle zásad IFRS (International Financial Reporting 

Standards).  

 

 

3.2 Navržení postupových kroků implementace BSC ve společnosti The Candy 

Plus Sweet Factory, s.r.o. 

       Implementace metody Balanced Scorecard do podnikového řízení spočívá v šesti 

postupových krocích, navržených podle teoretických východisek metody BSC. Začíná  

se vyjasněním strategie, identifikace jednotlivých perspektiv v podniku a popis jejich obsahu  

je náplní druhého kroku. Obsah byl popsán u jednotlivých perspektiv na základě interních 

podnikových materiálů, konzultací s konzultantkou podniku, také pomocí finanční analýzy, 

dotazníkových šetření a nakonec i díky vlastnímu logickému uvažování.  

       Po charakteristice obsahu jednotlivých perspektiv následuje krok třetí, vymezující 

v rámci jednotlivých perspektiv strategické cíle, u kterých se definují vzájemné vazby. Dále  

je také nutné pro každý strategický cíl vybrat vhodná měřítka a stanovit cílové hodnoty. 

Poslední krok zahrnuje určení strategických akcí za účelem naplnění strategických cílů. 
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3.2.1 Zhodnocení strategie dle konkurenčních sil 

       The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. jako výrobce a distributor cukrovinek, převážně 

želé výrobků, si dává za cíl upevnit svou pozici na českém trhu a zvětšit podíl na trhu, zvláště 

v sortimentu želé výrobků. Dalším cílem je i navýšení obratu, kterého společnost hodlá 

dosáhnout prostřednictvím získávání nových zákazníků. 

       Aby firma mohla splnit stanovené cíle, je zapotřebí analyzovat tyto oblasti: 

1) konkurenční prostředí firmy, 

2) substituční výrobky, 

3) spojení s jinými podniky, 

4) dodavatelé, 

5) zákazníci. 

       ad 1) Konkurenční prostředí firmy je první analyzovaná oblast. The Candy Plus Sweet 

Factory, s.r.o. působí na českém trhu od roku 2004, což je poměrně velmi krátká doba oproti 

svému největšímu konkurentovi, švýcarské společnosti Nestlé, která vznikla již v roce 1866. 

Nejstarší doložená zmínka o produkci Nestlé na českém trhu je z roku 1890. Jak vyplývá 

z grafu 3.1, který se zaměřuje na situaci na českém trhu s produkcí cukrovinek v roce 2010, 

firma Nestlé zabírá polovinu českého trhu. Druhý největší konkurent je představován firmou 

Wrigley s 20% tržním podílem. The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. zabírá jen 3 % českého 

trhu. 
 

Graf 3.1 Podíl společnosti The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. na českém trhu cukrovinek  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle podnikových materiálů 
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       Mezi konkurenty tedy patří: 

- Nestlé – výrobce čokoládových výrobků značky Orion, Studentská pečeť, Deli, 

Margot, Kit Kat, Lentilky, Modré z nebe a Lion, výrobce bonbónů značky JoJo, 

BonPari, Hašlerky, Anticol, Sfinx a Lipo,  

- Haribo – výrobce cukrovinek značky Haribo, Maoam a žvýkaček Jamboree, 

- Privátní značky – např. Tesco, Albert apod.,  

- Trolli Bohemia, s.r.o. – výrobce gumových a želatinových cukrovinek, vyrábí  

pod značkou Trolli, 

- Ostatní konkurenti – např. firma Wrigley, jež produkuje cukrovinky značky Skittles, 

Starburst a žvýkačky Juicy Fruit a Hubba Bubba a společnost Storck, která vyrábí 

cukrovinky známé pod značkou Toffifee, Merci, Nimm2 a Knoppers. 

       Konkurence na trhu s cukrovinkami je velká. Konkurenti se snaží dostat na svou stranu 

co nejvíce zákazníků prostřednictvím inovací svých produktů (např. vzhled, příchuť), svých 

značek, reklam, politiky nízkých cen, akcí a slev, prostřednictvím pronikání na různá prodejní 

místa (dostupnost produktů) a zprostředkováním různých soutěží. Trh s cukrovinkami 

můžeme rozdělit na jednotlivé skupiny výrobků – např. čokoládové výrobky, želatinové  

a pektinové cukrovinky, lízátka, komprimáty, dropsy, lékořicové a fondánové výrobky, 

žvýkačky, oplatky apod. Tato práce je zaměřena na celkový trh s cukrovinkami. 

       ad 2) Substituční výrobky jsou v teorii označovány za takové statky, u kterých může 

spotřebitel lehce zaměňovat spotřebu jednoho spotřebou druhého. Zákazníci na trhu 

cukrovinek mohou snadno přejít ke konkurenční firmě, neboť vyrábí podobné produkty. Cena 

se tak stává důležitým faktorem při rozhodování, jakou firmu si daný spotřebitel vybere  

pro svůj nákup. Spotřebitel je citlivý na změny cen substitutů, to znamená, že pokud se zvýší 

cena jednoho statku, zvýší se poptávka po statku druhém. The Candy Plus Sweet  

Factory, s.r.o. se orientuje na politiku nízkých cen, nabízí akce a slevy, inovuje své produkty, 

upoutává zákazníky známými značkami a chce zajistit dostupnost svých produktů po celé ČR. 

Společnost má zájem zaujmout nejen děti, ale i jejich rodiče. Mezi dalšími faktory, které 

ovlivňují zákazníka, patří reklamní kampaně, marketingové akce, soutěže a další. 

       Aby si firma zajistila, popř. udržela výsadní postavení na trhu, je třeba provádět 

průzkumy zaměřené na kupující, konkrétně na jejich potřeby a přání. Jedině tak může zjistit 

své slabé stránky, na které je nutné se podrobněji zaměřit, a také stránky silné, které je třeba 

podporovat. To vše napomáhá k získání co největšího počtu spokojených zákazníků. 
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       ad 3) Spojení s jinými podniky The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. dle výroční zprávy 

realizovala v roce 2010, kdy došlo k dokončení akvizice s Park Lane Confectionery, s.r.o.,  

se kterou dne 18. ledna 2010 uzavřela smlouvu o koupi podniku. Mimo jiné byl předmětem 

prodeje výrobní závod v Petřvaldě u Karviné a ochranné známky Park Lane a Juicee 

Gummee. Tím vším bylo hospodaření společnosti v roce 2010 pozitivně ovlivněno. 

V budoucnu žádnou další akvizici ani fúzi společnost nezamýšlí.  

       Do této analýzy ještě patří zmínit spojování značek s DinoParky. Společnost vyvíjí 

produkty, kde je uvedená nejenom značka Juicee Gummee, ale i značka DinoPark. Společnost 

čerpá ze známosti DinoParků nejenom v ČR, ale i v zahraničí, např. na Slovensku, 

v Rakousku, Německu a v Polsku. Design obalů navrhne DinoPark, který těží z reklamy  

na obalech želé produktů ve tvaru dinosaurů, na kterých jsou uvedeny na zadní straně místa, 

kde se DinoParky nachází v České republice (Praha, Liberec, Plzeň, Vyškov a Ostrava)  

a na Slovensku (Bratislava) viz příloha č. 6. Tento způsob spolupráce je tedy výhodný pro obě 

strany, jak pro stranu The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o., tak i pro DinoParky.    

       ad 4) Mezi stěžejní dodavatele společnosti The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. patří:  

- SILESIA Česká republika, s.r.o. – dodavatel aromat pro potravinářský průmysl,  

se sídlem v Praze 4 – Michle, 

- WILD – jeden z předních světových dodavatelů přírodních ingrediencí  

pro potravinářský a nápojový průmysl, se sídlem v Německu (Heidelberg/Eppelheim). 

Pro společnost The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. firma dodává aromata.    

- AL INVEST Břidličná, a.s., divize TAPA Tábor – dodavatel flexibilního obalového 

materiálu na bázi plastů, kovů, papírů a jejich vzájemných kombinací, se sídlem 

v Táboře,  

- Model obaly, a.s. (pobočka Opava-Předměstí) – dodavatel obalů z vlnitých, 

kašírovaných a hladkých lepenek, se sídlem v Opavě-Předměstí, 

- Moravskoslezské cukrovary, a.s. – dodavatel cukru a jeho modifikací, se sídlem  

v Hrušovanech nad Jevišovkou, 

- Packing Park, s.r.o. – dodavatel hygienicky baleného cukru, se sídlem  

v Brně-Zábrdovice, 

- Cukrovar Vrbátky, a.s. – dodavatel řepného cukru a jeho modifikací, se sídlem  

ve Vrbátkách, 

- Hanácká potravinářská společnost, s.r.o. – dodavatel cukru, se sídlem v Prosenicích. 
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       ad 5) Zákazníci jsou pro každou firmu velmi důležití a v této práci představují poslední 

analyzovanou oblast pro zhodnocení strategie. Společnost The Candy Plus Sweet Factory, 

s.r.o. se snaží zaujmout své zákazníky odlišením od konkurence tím, že se zaměřuje na větší 

děti (spíše děti ve školním věku než ve věku předškolním). Pozornost zákazníků získává také 

moderními 3D obaly navrženými DinoParky. Želé ve tvaru dinosaurů prodávané v rámci 

spojování značky Juicee Gummee s DinoParky se stalo nejlépe prodávaným výrobkem 

společnosti v ČR.  

       Konkurenční výhodu se společnost snaží získat např. inovacemi svých produktů (různými 

příchutěmi, barvami a tvary výrobků), známostí svých značek (Juicee Gummee, Fundy, 

Cuksy, That’s Fruitee a Pedro) a pronikáním na různá prodejní místa, aby byly cukrovinky 

pro zákazníky co nejvíc dostupné. Společnost se zaměřuje na politiku nízkých cen, která 

zvyšuje zisk prostřednictvím velkého objemu výroby, předpokládá hromadnou výrobu  

a je zde zřejmá orientace na většinu zákazníků, kteří upřednostňují cenu.  

       The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. měla v roce 2010 a 2011 reklamní kampaň  

v televizi za účelem zvýšení podvědomí u zákazníků o svých produktech. Pro rok 2012 

žádnou reklamní kampaň neplánuje. Společnost také nabízí svým zákazníkům různé slevy  

a akce. Poslední reklamní akce probíhala v roce 2011: náplní bylo sbírání bodů  

(za nákupy v určité hodnotě) ve formě razítek, které měl daný zákazník možnost později 

vyměnit za dárky v podobě 400 g želé, peněženky, deštníku nebo konvičky s hrníčkem. 

 

 

3.2.2 Identifikace perspektiv BSC a vymezení jejich klíčových faktorů    

       Pro bezproblémovou implementaci nového způsobu měření výkonnosti pomocí metody 

BSC je důležitá charakteristika jednotlivých perspektiv této metody v podmínkách společnosti 

The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. Vymezením perspektiv je zjišťován jejich obsah, který 

vypovídá, v čem podnik vyniká, čeho chce dosáhnout, naopak v jakých oblastech zaostává  

a měl by se ještě zlepšit. Při vypracování čtyř perspektiv metody BSC bylo 

využito podnikových materiálů a konzultací s konzultantkou podniku. 
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       Jedná se o tyto čtyři perspektivy:  

1) finanční perspektiva, 

2) zákaznická perspektiva, 

3) perspektiva interních podnikových procesů, 

4) perspektiva učení se a růstu.    

       Cíle a perspektivy metody BSC, které sledují výkonnost daného podniku, vycházejí  

z jeho vize a strategie, jak je uvedeno v teoretické části. Vymezení vize tedy předchází popisu 

jednotlivých perspektiv, které se jí snaží dosáhnout.  

       Vizí společnosti je: „Udržet dynamický a neustálý rozvoj firmy při zachování vysoké 

kvality našich výrobků6)
.“  

       ad 1) Finanční perspektiva pro zhodnocení finanční situace společnosti The Candy Plus 

Sweet Factory, s.r.o. byly vybrány, vypočítány a stručně okomentovány základní absolutní  

a poměrové ukazatele finanční analýzy. Hospodaření společnosti bylo v roce 2010 pozitivně 

ovlivněno dokončenou akvizicí s Park Lane Confectionery, s.r.o., jejímž předmětem byly 

ochranné známky Park Lane a Juicee Gummee a výrobní závod v Petřvaldě u Karviné,  

kde vznikla i nová firemní prodejna. 

       Sledované hodnoty absolutních ukazatelů, které představují základ pro finanční 

analýzu, jsou zaznamenány v tab. 3.1. Tyto ukazatele byly vypočteny pomocí účetních 

výkazů.    

Tab. 3.1 Absolutní ukazatele 

Absolutní ukazatele v 
celých tis. Kč 

2006 2007 2008 2009 2010 

Výnosy 429 138 422 334 429 653 299 423 609 340 

Provozní výsledek 
hospodaření 

-67 220 21 353 23 065 22 443 55 733 

Výsledek hospodaření za 
účetní období 

-68 830 16 434 8 884 11 656 35 303 

Celková aktiva 107 849 106 908 107 288 143 862 289 606 

Tržby 408 170 414 573 421 060 293 634 552 874 

Odpisy 7 365 -8 189 -9 229 -8 589 -5 793 

EBITDA -63 831 7 868 3 010 7 160 50 649 

EBIT  -71 196 16 057 12 239 15 749 56 442 

EBT -73 435 12 308 8 178 13 323 47 153 

Zdroj: Vlastní zpracování dle podnikových materiálů 

                                                           
6)

 O nás. The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. [online]. ©2010 [cit. 2012-02-02]. Dostupné z: 
http://www.candyplus.cz/o-nas.html 
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       U výnosů je bezpochyby žádoucí růst, v roce 2007 došlo k mírnému poklesu výnosů, 

naopak v následujícím roce k mírnému růstu. V roce 2009 výnosy poklesly vlivem poklesu 

tržeb za prodej zboží a z prodeje materiálu. Rok 2010 byl pro společnost nejvíce příznivý, 

jelikož se její výnosy vyšplhaly na částku 609 340 tis. Kč vlivem obrovského nárůstu tržeb  

za prodej vlastních výrobků o 341 501 tis. Kč. Nárůst byl ovlivněn dokončenou akvizicí 

s Park Lane Confectionery, s.r.o., což je podrobněji zmíněno v úvodu finanční perspektivy. 

       Provozní VH i VH za účetní období by měly růst. V roce 2009 provozní VH mírně 

poklesl, jinak je jeho vývoj v čase rostoucí. Z přílohy č. 9 je zřejmé, že nejmenší VH za účetní 

období je v roce 2006, představuje ztrátu v hodnotě 68 830 tis. Kč a naopak největší v roce 

2010 v podobě zisku ve výši 35 303 tis. Kč. Od roku 2004 do roku 2006 měla společnost VH 

za účetní období ztrátový, od roku 2007 do roku 2010 je ziskový.  

       Ukazatel celkových aktiv se v prvních třech letech pohybuje kolem skoro stejné hodnoty. 

V roce 2009 se aktiva viditelněji zvýšily vlivem zvýšení zásob, především materiálu  

a výrobků, také díky zvýšeným pohledávkám z obchodních vztahů. Výše celkových aktiv  

je nejvyšší v roce 2010 vlivem úspěšně dokončené akvizice s Park Lane Confectionery, s.r.o., 

viz úvod finanční perspektivy. Odpisy do roku 2008 klesají, v roce 2009 a 2010 je vidět jejich 

růst.  

       Ukazatele EBITDA, EBIT a EBT by měly v čase růst, tato podmínka je splněna až na rok 

2008, kdy došlo k poklesu, v roce 2009 a 2010 se jejich hodnota opět zvýšila.  

       Poměrové ukazatele popisují s použitím poměrů dvou údajů z účetních výkazů jejich 

oboustranný vztah. Pro zhodnocení finanční situace podniku byly vybrány následující 

poměrové ukazatele: rentability, likvidity, aktivity, produktivity a zadluženosti.  

       Údaje poměrových ukazatelů zachycují následující tabulky, viz tab. 3.2 – 3.6.  

V příloze č. 10 jsou zobrazeny výpočty poměrových ukazatelů za rok 2006 – 2010. Hodnoty 

byly získány z rozvahy a výkazu zisku a ztráty z patřičných let. 
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Tab. 3.2 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability 2006 2007 2008 2009 2010 

ROE 110,71 % 45,32 % 19,68 % 20,52 % 47,00 % 

ROA -66,01 % 15,02 % 11,41 % 10,95 % 19,49 % 

ROCE 220,60 % 41,25 % 26,19 % 26,88 % 39,27 % 

ROS -16,86 % 3,96 % 2,11 % 3,97 % 6,39 % 

ROC 1,17 Kč 0,96 Kč 0,98 Kč 0,96 Kč 0,94 Kč 
 

Zdroj: Vlastní zpracování dle podnikových materiálů 

       Ukazatele rentability by měly v čase růst až na ukazatele ROC, u kterého je pozitivní 

pokles. Jak je vidět z výsledků v roce 2010, je tato podmínka splněna u všech ukazatelů. 

Velmi pozitivní je vývoj ukazatele ROE, vyjadřující poměr čistého zisku a vlastního kapitálu, 

který v roce 2010 vlivem většího vytvořeného zisku společnosti vzrostl o 26,48 % oproti roku 

2009. Ukazatel ROCE nám poskytuje informaci, že se výnosnost dlouhodobých zdrojů  

od roku 2009 do roku 2010 zvýšila o 12,39 %. Rentabilita nákladů (ROC) se v roce 2010 

snížila až na částku 0,94 Kč, znamená to, že na 1 Kč tržeb společnost vynaloží 0,94 Kč.  

Tab. 3.3 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity 2006 2007 2008 2009 2010 

Běžná likvidita 0,23 0,67 0,90 1,14 1,38 

Pohotová likvidita 0,16 0,52 0,72 0,82 0,86 

Okamžitá likvidita 0,02 0,03 0,03 0,10 0,25 

Optimalizace využití zdrojů 0,19 0,51 0,71 1,02 1,36 
 

 Zdroj: Vlastní zpracování dle podnikových materiálů 

       Běžná likvidita nám říká, kolikrát je společnost schopna uspokojit pohledávky věřitelů 

v případě, kdy promění všechna svá oběžná aktiva v peněžní prostředky. Její doporučená 

hodnota je vyšší než 1,5. Tuto podmínku firma zatím nesplňuje. V letech 2006 – 2008 je zcela 

zjevná problematická hodnota menší než 1, která upozorňuje na to, že krátkodobé závazky 

není možné z oběžných aktiv uhradit a je nutné je hradit z dlouhodobých zdrojů financování, 

resp. z prodeje dlouhodobého majetku. Pohotová likvidita je očištěna o zásoby a její 

doporučená hodnota se pohybuje mezi hodnotou 1 a 1,5. Společnost tuto podmínku nesplňuje 

ani v jednom roce. Okamžitá likvidita vyjadřuje okamžitou schopnost společnosti uhradit své 

krátkodobé závazky s využitím finančního majetku v podobě hotovosti na běžných účtech, 

v pokladnách a uložené v krátkodobých obchodovatelných cenných papírech. Hodnota 
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doporučená pro tento ukazatel se pohybuje v rozmezí od 0,2 do 0,5. Jen v roce 2010 

společnost tuto podmínku splňuje.  

       Optimalizace využití zdrojů slouží pro měření krátkodobé likvidity dané společnosti 

v jednotlivých letech. Tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát je společnost schopna uspokojit 

věřitele přeměnou oběžných aktiv na hotovost. V roce 2010 je to 1,36 krát, tato hodnota  

je zároveň ze všech nejvyšší. 

Tab. 3.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity 2006 2007 2008 2009 2010 Jednotka 

Obrat aktiv 3,78 3,88 3,92 2,04 1,91 - 

Relativní vázanost stálých 
aktiv 

0,17 0,15 0,13 0,16 0,17 - 

Doba obratu zásob 8,18 8,34 8,67 33,37 48,20 den 

Doba obratu pohledávek 16,55 26,29 33,64 76,61 56,89 den 
 

Zdroj: Vlastní zpracování dle podnikových materiálů 

       Obrat aktiv měří intenzitu využití celkového majetku společnosti, čím je ukazatel vyšší, 

tím efektivněji podnik využívá majetek. Od roku 2009 se hodnota tohoto ukazatele snižuje,  

to znamená, že nejde o pozitivní vývoj, neboť dochází k prodlužování doby, za kterou  

se navrátí investované prostředky do aktiv. Ukazatel relativní vázanosti stálých aktiv by měl 

v čase klesat. Od roku 2009 tento ukazatel mírně roste, a tím udává špatné využití stálých 

aktiv při dosahování tržeb.  

       Doba obratu zásob se v čase zvyšuje, což je negativní trend, neboť se prodlužuje doba,  

po kterou jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. V roce 2010 je to doba skoro 50 dnů. 

Ukazatel doby obratu pohledávek se do roku 2009 zvyšoval, ale v roce 2010 lze vidět 

podstatné snížení, což je pozitivní vývoj, který byl vyvolán zvýšením tržeb za prodej 

vlastních výrobků. 

Tab. 3.5 Ukazatele produktivity 

Ukazatele produktivity 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby na zaměstnance 1 193,48 1 552,71 1 871,38 1 439,38 987,28 

Zisk na zaměstnance -214,72 46,10 36,35 65,31 84,20 
 

Zdroj: Vlastní zpracování dle podnikových materiálů 
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       U hodnot těchto dvou ukazatelů je příznivý růst, ve výpočtu se objevuje ve jmenovateli 

počet zaměstnanců, který je zachycený v grafu pro lepší přehlednost v příloze č. 11. Jejich 

výše roste, až na ukazatele tržeb na zaměstnance, jehož hodnota v roce 2009 a 2010 klesá.   

Tab. 3.6 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti 2006 2007 2008 2009 2010 

Celková zadluženost 146,41 % 59,98 % 53,99 % 60,20 % 72,15 % 

Podíl vlastního kapitálu na 
aktivech 

-57,65 % 33,92 % 42,08 % 39,48 % 25,93 % 

Zadluženost vlastního kapitálu -253,99 % 176,83 % 128,32 % 152,48 % 278,21 % 

Úrokové zatížení -3,14 % 23,35 % 33,18 % 15,40 % 16,46 % 

Úrokové krytí -3179,81 % 428,30 % 301,38 % 649,18 % 607,62 % 

Překapitalizování -0,90 0,60 0,82 1,22 0,80 

Podkapitalizování -0,47 0,64 0,84 1,26 1,52 
 

Zdroj: Vlastní zpracování dle podnikových materiálů 

       Ukazatel celkové zadluženosti se v posledních dvou letech zvyšuje, což je nepříznivý 

vývoj, který značí riziko pro věřitele, především pro banku. Podíl vlastního kapitálu  

na aktivech se začal v posledních dvou letech snižovat (negativní trend), a tím se snížila míra, 

do jaké je podnik schopen krýt svůj majetek vlastními zdroji. Ukazatel zadluženosti vlastního 

kapitálu vyjadřuje míru krytí vlastních zdrojů zdroji cizími. Měl by se pohybovat v pásmu  

od 80 % do 120 %, společnost tento předpoklad neplní ani v jednom roce vlivem vyšších 

hodnot cizích zdrojů než vlastních.  

       Úrokové zatížení by nemělo přesáhnout hranici 40 %, tento předpoklad je splněn  

ve všech sledovaných letech. Ukazatel nás informuje o tom, že v roce 2010 odčerpaly 

nákladové úroky 16,46 % ze zisku společnosti. Úrokového krytí udává, že v roce 2010 byly 

nákladové úroky kryty výší EBITu na 607,62 %. Úroveň finanční situace ve firmě se zvyšuje, 

čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele. Hodnota podkapitalizování by měla být vyšší než 1, 

tento předpoklad je splněn v roce 2009 a 2010, firma tudíž kryje dlouhodobý majetek 

dlouhodobým kapitálem. 

       ad 2) Zákaznická perspektiva do této perspektivy patří vymezení značek, pěti hybných 

sil společnosti a vyhodnocení průzkumu v oblasti spokojenosti zákazníků. The Candy Plus 

Sweet Factory, s.r.o. disponuje na trhu pěti značkami, všechny jsou kvalitní, svěží, mladé  

a moderní, z nichž značka Pedro je i s tradicí na českém trhu. Značka Juicee Gummee  
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se označuje za nejvíce prodávanou značku. Společnost se snaží zaujmout nejen děti a mládež, 

ale i dospělé jedince. Především značka That’s Fruitee je zaměřená na dospělé konzumenty, 

pod kterou firma produkuje tvrdé bonbóny v plechovkách. Ale i přes to všechno svou 

pozornost nejvíce zaměřuje na větší děti, resp. více na děti ve školním věku, než ve věku 

předškolním.  

       V rámci zákaznické perspektivy je důležité si stanovit hybné síly, kterými firma udržuje  

a získává nové zákazníky. Jedná se o těchto pět hybných sil: kvalita výrobků, cena, tradiční 

značka Pedro, vlastní prodejny a Co-branding.    

       První hybnou silou podniku je kvalita výrobků. Společnost nabízí svým zákazníkům 

velký sortiment želé produktů, na které se přednostně zaměřuje. Prvotřídní kvalita želé 

výrobků je tvořena ovocnou šťávou s chutí nezávislosti, volnosti a bezstarostnosti. Jsou 

měkoučké a slaďoučké. Silnou stránkou firmy je i to, že neobsahují lepek. Zvyšovat kvalitu 

výrobků se společnost snaží i inovacemi ve formě barev, tvarů a nových příchutí s pravou 

ovocnou šťávou.   

       Druhá hybná síla představuje cenu výrobků. The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o.  

se zaměřuje na politiku nízkých cen, vyjadřující zisk prostřednictvím velkého objemu výroby. 

Předpokládá hromadnou výrobu a je zde patrná orientace na většinu zákazníků, kteří preferují 

cenu. Různé slevy na vybrané cukrovinky a akce, jako např. při nákupu balíčku želé výrobků 

obdržíte lízátko zdarma, nejsou výjimkou. Z analýzy konkurence v podkapitole 3.2.1 bylo 

zjištěno, že hlavními konkurenty na trhu cukrovinek je firma Nestlé a Haribo, pro společnost 

je nerealizovatelné snažit se o cenovou válku, která by pro ni měla negativní následky, neboť 

se jedná o velmi silné konkurenty.     

       V úvodu této perspektivy je zmíněno, že firma je vlastníkem tradiční značky Pedro,  

což je jedna ze silných stránek společnosti. Pod touto značkou firma vyrábí nejen jahodové 

žvýkačky s typickým drážkováním, ale i lízátka se žvýkačkou. Jedná se o značku s tradicí  

na českém trhu. 

       Další silnou stránkou společnosti jsou vlastní prodejny. Díky nim dochází k vnímání 

důležitosti každého zákazníka a k odměňování stálých zákazníků. Jejich významným 

faktorem je nejen profesionální a příjemný personál, ochoten vždy poradit, ale i příjemná 

atmosféra a prostředí prodejen. Velkou výhodou je také rozsáhlý výběr zboží. The Candy Plus 
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Sweet Factory, s.r.o. má celkem osm podnikových prodejen v ČR, a to v Petřvaldě u Karviné, 

Ostravě, Českém Těšíně, Opavě, Frýdku-Místku, Hlučíně, Olomouci a v Brně.  

       Co-branding je poslední hybnou sílou společnosti. Jinými slovy se jedná o spojování 

jednoho produktu s více než jednou značkou. Konkrétněji jde o výrobky želé ve tvaru 

dinosaurů spojované se značkou společnosti Juicee Gummee a se značkou DinoPark. Blíže  

je tato problematika popsána v analýze oblasti spojování s jinými podniky a v analýze 

zákazníků v podkapitole 3.2.1. 

       Další část této perspektivy zahrnuje vyhodnocení průzkumu v oblasti spokojenosti 

zákazníků, kteří představují střed zájmu každého podniku. K zjišťování zákaznické 

spokojenosti byl sestaven dotazník uvedený v příloze č. 12. Dotazováni byli koneční 

spotřebitelé (pro společnost představují přibližně 10% podíl na tržbách), z důvodu zvýšení 

podvědomí o firemních prodejnách, sortimentu a obecně o existenci společnosti The Candy 

Plus Sweet Factory, s.r.o. Většinový podíl na tržbách (asi 70%) představuje export,  

resp. prodeje ze zboží vyvážených téměř do všech světadílů, zbylý přibližně 20% podíl  

na tržbách je od předních velkoodběratelů (uvedení v další perspektivě prostřednictvím 

provozního procesu). Cílem dotazování bylo zjistit současné vnímání zákazníků na výrobky 

společnosti, možnosti zlepšení v jejich podnikových prodejnách a zjistit jestli by zákazníci 

uvítali internetový prodej výrobků. Dotazování probíhalo v podnikové prodejně v Ostravě 

formou osobního dotazování, toto místo si vybrala firemní konzultantka. Celkově prošlo 

dotazováním 100 zákazníků, četnosti jejich odpovědí i v procentech jsou zaznamenány 

v příloze č. 13. Relativní četnost byla získána tak, že četnost odpovědi se vydělila celkovým 

počtem odpovědí a výsledek byl vynásoben 100 %.       

       Většina respondentů v podobě 51 % se o produktech dozvěděli od přátel a rodiny, 35 % 

díky tomu, že firemní prodejnu zahlédli, když šli kolem ní. Cukrovinky nakupuje ročně 17 % 

dotazovaných, měsíčně jde o 58 %, týdně 24 % a denně pouze 1 dotazující. Na otázku, jestli 

by zákazníci uvítali internetový prodej výrobků, zněla odpověď u 37 % dotazovaných ano, 

z toho 20 % byli muži a 17 % ženy. Zbytek, tedy 63 % odpověděl, že ne, z toho 21 % byli 

muži a 42 % ženy.  

       S cenou produktů je spokojeno 91 % zákazníků, což je velmi příjemná informace  

pro společnost, z nespokojených zákazníků (9 %) většina (5 %) uvedla následující  

důvod: „Čím nižší cena, tím lepší.“. Mezi nejčastějšími důvody návštěvy prodejny  
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je na prvním místě široký sortiment druhů cukrovinek (40 %), na druhém místě kvalitní 

produkty (16 %) a na třetím jejich cena (13 %). Pro osobní spotřebu nakupuje až 61 % 

dotazovaných, z toho bylo 43 % studentů ve věku od 5 do 30 let, 2 % důchodců, 16 % 

zaměstnaných od 21 do 50 let a žádný nezaměstnaný. Pro děti (23 %) a dárky (14 %) byly 

další časté důvody nákupu cukrovinek. Nejčastěji zákazníci nakupují hlavní produkt 

společnosti, a to želé cukrovinky (až 82 %), dále mix (7 %) a lékořicové výrobky (5 %). 

       97 % zákazníků by cukrovinky společnosti doporučilo svým přátelům a známým, pouhé 

2 % ne, nikoli z důvodu nespokojenosti, ale že se jedná o sladkosti, které vedou k přibírání  

a kazí zuby. Jeden z dotazovaných neví, neboť byl v prodejně poprvé a po ochutnání se teprve 

rozhodne, zda cukrovinky doporučí. S dostupností produktů je spokojeno 92 % respondentů, 

z nespokojených zákazníků (8 %) nejčastěji (5 %) uvádělo jako důvod: „Uvítal/a bych více 

prodejen v Ostravě.“. Pro 91 % zákazníků je nákup cukrovinek bezproblémový, 7 % 

zákazníků chyběl oblíbený druh zboží, bližší informace viz příloha č. 13. V případě, že by 

firma chtěla v budoucnu rozšířit sortiment v oblasti Velikonoc a Vánoc, zvýšilo by to nákupy 

v těchto období u 45 % dotazovaných, u 44 % ne a zbylých 11 % neví.  

       Na otevřenou otázku týkající se zlepšení prodejny a jejího sortimentu zboží, 63 % 

respondentů by nic nezlepšilo, 13 % by přidalo čokoládové výrobky a 6 % by chtělo více 

prodejen v Ostravě. U této otázky mohl zákazník říct více než jednu odpověď, proto je 

v příloze č. 13, kde jsou uvedeny bližší údaje, zaznamenáno 100 % jako 107 odpovědí.  

Ze 100 respondentů bylo 41 % mužů a 59 % žen, nejčetnější věková skupina v podobě 32 % 

byla v rozmezí 21 – 30 let a v 54 % se jednalo o studenty VŠ, SŠ nebo o žáky ZŠ.   

       ad 3) Perspektiva interních podnikových procesů cílem této perspektivy je její 

zlepšení v oblasti kvality, nákladů a času pomocí popisu procesů probíhajících v podniku  

a poukázání na kritickou činnost za účelem jejího vylepšení. K popisu perspektivy interních 

podnikových procesů bylo využito konzultací s konzultantkou podniku a podnikových 

materiálů. Interní procesy společnosti se rozdělují do tří kategorií, jedná se o inovační 

proces, provozní proces a poprodejní servis. 

       Inovační proces ve firmě zahrnuje mimo průzkumu trhu ve formě komunikace  

se zákazníky, sledování konkurence, výstav a veletrhů také podněty od dodavatelů (nové 

suroviny a příchutě, atd.). Společnost svou technologii a postupy potřebné pro výrobu 

průběžně modernizuje. Postupem času se v rámci inovačního procesu upouští od používání 
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syntetických barviv a aromat, které se přidávají do cukrovinek kvůli vylepšení  

nebo zachování jejich trvanlivosti nebo vzhledu, konzistence, chutě, vůně, atd. Reklamní 

kampaně jsou úspěšné na 50 % ze všech zaváděných nových výrobků v rámci  

top 5 nejprodávanějších produktů, jedná se o tzv. brandové značky, ostatní značky  

se nechávají dožít prostřednictvím výprodejů.  

       Za fungováním inovačního procesu stojí nejenom dlouholeté zkušenosti, ale i spolupráce 

mezi jednotlivými odděleními společnosti. Především se jedná o oddělení výzkumu a vývoje 

(firma má vlastní výzkum a vývoj v Petřvaldě u Karviné), marketingové oddělení, nákupní  

a technické oddělení. Při větších investicích schvaluje finanční ředitel inovační projekty,  

např. koupě nového stroje. 

       Provozní proces, resp. procesy v provozu, se po celý rok několikrát denně opakují, 

náplní práce je každodenní výroba, distribuce a skladování cukrovinek. Mezi přední 

velkoodběratele The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. se řadí AHOLD Czech Republic, a.s. – 

Albert, Tesco Stores ČR, a.s., Globus ČR, k.s., jednoty (např. Skupina Coop), Hypermarket 

Interspar, Hruška, spol. s r.o., BILLA, spol. s r.o. a Makro Cash & Carry ČR s.r.o. Prodejní 

kanály společnosti představují další formy distribuce v podobě přímé, dále také moderní 

distribuce, firemních prodejen a exportu, více informací viz příloha č. 4.      

       Společnost má jeden centrální sklad v Rohatci, kde se pracuje ve třísměnném provozu  

po osmi hodinách, v Petřvaldě u Karviné se pracuje ve dvousměnném provozu po osmi 

hodinách. Tyto směny zůstávají zatím v průběhu působení společnosti pořád stejné. V rámci 

výrobního procesu se stále přemýšlí o nových technologiích, testují se nové možnosti obalů  

a různé druhy receptur.  

       Poprodejní servis je poslední součást předposlední perspektivy. The Candy Plus Sweet 

Factory, s.r.o. řeší v poprodejním servisu kromě reklamací i kontroly při výrobě, podíl 

odpadů, skladování a testování vzorků. U kontrol při výrobě hraje roli lidský faktor,  

ale i technologie, neboť kontrola probíhá přes detektory kovů, kontroly při výrobě řeší 

oddělení kvality. Společnost vyrábí buď 100% kvalitní produkty, nebo produkty druhé 

jakosti, které rozdává svým zaměstnancům nebo je nabízí zákazníkům za akční ceny. 

Výrobky druhé jakosti jsou myšleny testové cukrovinky, které se při první výrobě 100% 

nepovedou v rámci tvaru, příchutě nebo barvy (může se slít dohromady). Podíl odpadů  

se pohybuje v rozmezí od 1 – 1,5 %, mezi odpady se řadí zbytky cukru, mouky  
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a popadané cukrovinky z běžícího pásu, tento odpad se vyhazuje. Měsíc po testování vzorků 

se znovu u vzorků testuje stabilita barev, kyselost, chutě, funkčnost obalu (např. jestli obal 

drží, nepropouští vzduch) atd. Za rok společnost přibližně vyřídí 1 % reklamací, max. se jedná  

o 2 %.  

       Díky interním procesům se identifikují kritické procesy, sleduje a zlepšuje  

se nákladovost, kvalita a časově závislá měřítka daných podnikových procesů, dále také 

dochází k tomu, že výkonnost interních procesů je odvozena z očekávání konkrétních 

vnějších subjektů.  

       ad 4) Perspektiva učení se a růstu zahrnuje vymezení úspěchu podniku, současnou 

situaci ve firmě a popis čtyř faktorů této perspektivy. Úspěch podniku je založený v nemalé 

míře na spokojenosti zaměstnanců, která spočívá v jejich vhodné motivaci, ve vyslechnutí 

jejich názorů a také v tom, že se k nim dostanou informace, které potřebují pro výkon své 

pracovní činnosti. Spokojený zaměstnanec nejen že je produktivní a oddaný svému 

zaměstnavateli, ale také v případě, že pracuje ve styku se zákazníky, přináší firmě spokojené 

klienty. 

       Aktuální stav zaměstnanců ve společnosti The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o.  

se pohybuje kolem 420 pracovníků, v případě velké zakázky je možnost zvýšení tohoto počtu 

dle potřeby. Zaměstnanci jsou rozmístěni do jednotlivých firemních oddělení, jako  

je např. oddělení marketingu, výzkumu a vývoje, kvality, personalistiky, technické, finanční  

a zákaznické oddělení. Na chod podniku dohlíží top management, resp. vedení podniku.  

       Perspektiva se zaměřuje na tyto čtyři faktory: informační systém, rozvíjení schopností 

zaměstnanců a systém odměňování, fluktuace zaměstnanců a spokojenost zaměstnanců. 

       Promyšlený firemní informační systém je velmi důležitou součástí každodenního chodu 

podniku, neboť zajištuje, aby se zaměstnanci dostali právě k takovým informacím, jaké 

potřebují ke své práci. Společnost používá informační systém KQAD (v minulosti MFG, což 

je starší verze systému), který zpracovává faktury, zakázky, podává informace ohledně 

spotřebitelských prodejů atd. Zaměstnanci, kteří systému rozumí a umí s ním pracovat, z něj 

můžou čerpat potřebné informace ke své práci. Komunikace ve společnosti probíhá také 

prostřednictvím e-mailů, tento způsob komunikace je v rámci Internetu bezplatný  

a samozřejmě i výhodný.  
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       Přístupový, jinými slovy sdílený disk, je další forma předávání informací zaměstnancům 

ve společnosti. Tento disk zahrnuje složky s různými daty, pracovníci vědí, kde se pro ně 

potřebné informace nachází. Disk je průběžně aktualizován. Posledním typem komunikace,  

u níž není rychlá zpětná vazba, jsou nástěnky na chodbách, kde jsou vyvěšovány současné 

významné zprávy (např. v zimě se jedná o termín pořádání vánočního večírku pro všechny 

zaměstnance The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o.).      

       Komunikace s okamžitou zpětnou vazbou se v podniku provádí způsobem porad  

a meetingů. Každý týden probíhají tzv. plánovací porady, jednou za dva týdny se uskutečňuje 

meeting ohledně nových produktů a jednou měsíčně se koná management meeting, resp. 

zasedání vedení společnosti. Zaměstnancům frekvence porad a meetingů vyhovuje, četnost  

by nezvyšovali. Pokud je v podniku potřeba učinit významnější změnu, popř. změny, jsou 

svoláni všichni zaměstnanci.    

       Druhým faktorem perspektivy učení se a růstu je rozvíjení schopností zaměstnanců  

a systém odměňování. Evropská unie podpořila projekt nazvaný „Komplexní vzdělávání 

zaměstnanců Candy Plus“, který byl zahájen 15. prosince 2010 a bude ukončen 14. prosince 

2012. Projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. 

Cílovou skupinou jsou skoro všichni zaměstnanci z Rohatce v Jihomoravském kraji. 

Zaměstnanci nadnárodní společnosti The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. jsou v kontaktu  

se zahraničními klienty i partnery, a proto je součástí projektu také výuka anglického jazyka. 

Hlavním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a adaptability zaměstnanců 

prostřednictvím zvyšování odborných vědomostí a kompetencí zaměstnanců. Výstupem 

celého projektu bude silná skupina zaměstnanců se zvýšenou kvalifikací a flexibilitou.  

       V Petřvaldě u Karviné probíhá mezi zaměstnanci průzkum pro jazykové kurzy, 

pravidelné školící kurzy zde nejsou. Každé oddělení si školení řeší samostatně tak,  

že si vybere z nabídek různých školení to, které mu nejvíce vyhovuje. Jakýkoli zaměstnanec 

společnosti prochází vstupním školením zahrnující bezpečnost práce, poskytnutí první 

pomoci, školení o hygienickém minimu a seznámení s certifikací HACCP (se systémem 

kritických kontrolních bodů). Zaměstnanci, kteří v rámci svého povolání využívají firemní 

vozidlo, musí navíc projít referenční zkouškou na řízení vozidla.     

       Benefity jsou nedílnou součástí systému odměňování. Mezi zaměstnanecké výhody patří 

stravenky, týden dovolené navíc, dárkové poukazy před Vánocemi, nápojový automat na kávu 
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za 2 Kč a cukrovinky v hodnotě 90 Kč, které zaměstnanci obdrží jednou měsíčně. Z důvodu, 

že obchodní zástupci a zaměstnanci ve výrobě mají odlišné měřítka efektivity, má společnost 

pro různá pracovní místa vlastní systém odměňování, který je interní záležitostí The Candy 

Plus Sweet Factory, s.r.o.     

       Fluktuace zaměstnanců za rok 2011 v jednotlivých měsících byla nejintenzivnější 

v přírůstku 37 zaměstnanců (+ 8,3 %) v měsíci dubnu oproti březnu a v úbytku  

27 zaměstnanců (- 6,5 %) v měsíci říjnu oproti září. Kolísání v počtu pracovníků je také 

zapříčiněno tím, že firma dočasně navyšuje počet pracovníků v případě velkých zakázek 

prostřednictvím smlouvy o provedení práce, kdy po splnění zakázky už dále pro společnost 

nepracují.  

       Fluktuaci zaměstnanců z části způsobuje sezónnost prodeje a částečně velikost zakázky. 

Negativní sezónnost prodeje se pravidelně objevuje koncem roku v prosinci,  

je způsobená vánočními svátky. Pohyby v počtu zaměstnaných osob společnosti The Candy 

Plus Sweet Factory, s.r.o za rok 2011 v jednotlivých měsících jsou zaznamenány v tab. 3.7. 

Fluktuace zaměstnanců v % byla získána tak, že fluktuace zaměstnanců v daném měsíci  

se vydělila celkovým počtem zaměstnanců ve stejném měsíci a výsledek byl vynásoben  

100 %.      

Tab. 3.7 Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých měsících roku 2011 

Měsíc Počet zaměstnanců 
Fluktuace 

zaměstnanců 

Fluktuace 

zaměstnanců v % 

Leden 386 - - 

Únor 393 + 7 + 1,8 

Březen 407 + 14 + 3,4 

Duben 444 + 37 + 8,3 

Květen 461 + 17 + 3,7 

Červen 438 - 23 - 5,3 

Červenec 439 + 1 + 0,2 

Srpen 457 + 18 + 3,9 

Září 444 - 13 - 2,9 

Říjen 417 - 27 - 6,5 

Listopad 424 + 7 + 1,7 

Prosinec 421 - 3 - 0,7 

Zdroj: Vlastní zpracování dle podnikových materiálů   

       Poslední část této perspektivy zahrnuje vyhodnocení průzkumu v oblasti spokojenosti 

zaměstnanců. K zjišťování zaměstnanecké spokojenosti byl sestaven dotazník uvedený 

v příloze č. 14. Cílem dotazování bylo zjistit strukturu zaměstnanců podle doby zaměstnání  
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u společnosti a doby po jakou chtějí ještě v této společnosti zůstat. Zkoumala se celková 

spokojenost zaměstnanců s jejich prací, dále povědomí o vizi společnosti, problematika 

ohledně vyjadřování názorů zaměstnanců, školení a pravidelném informování o strategiích  

a cílech daného oddělení.  

       Na základě konzultací dotazování probíhalo ve výrobním závodě v Petřvaldě tak,  

že konzultantka této diplomové práce rozdala dotazníky mezi zaměstnance pro zajištění větší 

návratnosti. Celkově prošlo dotazováním 103 zaměstnanců z celkového počtu  

120 zaměstnanců. Četnosti jejich odpovědí i v procentech jsou zaznamenány v příloze č. 15. 

Relativní četnost byla získána tak, že četnost odpovědi se vydělila celkovým počtem 

odpovědí a výsledek byl vynásoben 100 %.    

       Své názory dobrovolně poskytlo 103 zaměstnanců, z toho bylo 41 mužů, 59 žen  

a u 3 dotazníků bylo pohlaví nevyplněno, přičemž 35,9 % dotazovaných patří do věkové 

kategorie 21 – 30 let a ve 35,9 % se jednalo o učně bez maturity a ve 42,7 % se jednalo  

o absolventy středních škol. 

       Dva až pět let pracuje pro společnost 31 % respondentů, z toho je 9 % mužů a 22 % žen, 

pět až deset let pracuje ve firmě 22 % zaměstnanců, z toho je 12 % mužů a 10 % žen. 

V rozmezí deset až dvacet let taktéž pracuje pro společnost 22 % respondentů, z toho je 8 % 

mužů, 12 % žen a ve dvou dotaznících zůstalo pohlaví nevyplněné – zbývající 2 % 

respondentů. Na základě konzultací je průměrná délka zaměstnanosti 2 – 2,5 roku, tato doba 

je ovlivněna typem zakázek, při kterých dochází ke změně obalů, typu výrobku atd. Dokud se 

nenaskytne lepší příležitost, chce pro společnost pracovat 54,4 % dotazovaných a 23,3 % 

zaměstnanců chce pro společnost pracovat do důchodu.    

       Se svým platovým ohodnocením je 35 % respondentů spokojeno, 64 % nespokojeno  

a 1 dotazník zůstal bez uvedení odpovědi. S pracovním zařazením je 20 % respondentů velmi 

spokojeno, 64 % spíše spokojeno, 5 % velmi nespokojeno a zbylých 11 % spíše nespokojeno. 

63 % dotazovaných uvedlo, že znají vizi a poslání společnosti, 32 % naopak neznají  

a 5 dotazníků zůstalo bez uvedení odpovědi. Na otázku jestli mohou zaměstnanci bez obav 

vyjádřit své názory, odpovědělo 68 % pracovníků ano, z toho ve většině o ně není zájem  

a zbylých 32 % odpovědělo ne, z toho by většina zaměstnanců uvítala možnost své názory 

vyjádřit. 

       Většina respondentů uvedla, že se v rámci práce zúčastňují nepovinných školení a 30 % 

pracovníků by mělo zájem o tyto školení, neboť si myslí, že by jim to prospělo. Svým 
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nadřízeným je pravidelně informováno o strategii a cílech daného oddělení jen 37 % 

zaměstnanců, zbylých 63 % nikoli. Víc jak polovina zaměstnanců si myslí, že má firma 

dobrou pověst. Na otázku, jestli společnost dodržuje politiku tzv. bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci respondenti odpověděli, že ano nebo spíše ano. Nikdo z dotazovaných  

si nemyslí, že firma vyrábí nekvalitní výrobky. Společnost vlastní více jak 3 certifikáty, tuto 

informaci ví 34 % respondentů. Pro většinu zaměstnanců je pracovní kolektiv příjemný  

a prostředí, ve kterém pracují, vhodné.     

       Z dotazovaných zaměstnanců si 72 % kupuje produkty společnosti The Candy Plus Sweet 

Factory, s.r.o. Většina respondentů (38 %) uvedlo mezi benefity společnosti stravenky,  

mezi další nejčastěji uvedené benefity se dále řadí 5 týdnů dovolené (29 %), občerstvení  

a nápoje (18 %) nebo bonbóny (11 %). Zaměstnanci mohli z nabídky benefitů vybrat více  

než jeden, proto je v příloze č. 15, kde jsou uvedeny bližší údaje, zaznamenáno 100 % jako 

258 odpovědí. Nakonec bylo na základě dotazníku zjištěno, že většina zaměstnanců není 

dostatečně při práci motivována, společnost by se na tuto skutečnost měla zaměřit a snažit se, 

aby všichni zaměstnanci ve společnosti byli dostatečně při práci motivováni.  

 

 

3.2.3 Odvození strategických cílů   

       Vedení společnosti určuje nejdůležitější cíle podniku za účelem dosahování podnikové 

strategie. Strategické cíle se stanoví následně po podrobném zkoumání již dříve sledovaných 

cílů, zpracovaného obsahu jednotlivých perspektiv a také po projetí podnikových plánů. 

Každý strategický cíl je směřován k naplňování jednoho cíle hlavního, a to naplnění strategie 

společnosti. Pro každou perspektivu metody BSC se vyberou příslušné strategické cíle, které 

se budou moci sledovat, měřit, hodnotit a orientovat na splnění hlavního cíle. Jeden obecný 

cíl, který vzejde, bude zahrnovat všechny strategické cíle jednotlivých perspektiv. Nakonec  

se stanoví strategické akce, prostřednictvím kterých je ve společnosti dosahováno určených 

strategických cílů, návrh těchto strategických cílů je představen v podkapitole 4.2.1. 

 

 

3.2.4 Vybudování vztahů příčin a následků 

       Důležitou součástí tvorby metody BSC je vybudování vztahů příčin a následků 

prostřednictvím strategické mapy, která zobrazuje vazby mezi strategickými cíli. Jeden cíl 
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může mít vliv i na několik cílů dalších, vazby mezi strategickými cíli jsou zakresleny pomocí 

šipek. Z důvodu, že neexistuje ucelené pravidlo pro vazby mezi cíli, má každý podnik 

ojedinělou strategickou mapu, lišící se různými strategickými cíli i vazbami mezi nimi. 

Strategická mapa vytvořená pro společnost The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o.  

je znázorněna v příloze č. 16. 

 

 

3.2.5 Výběr měřítek a stanovení cílových hodnot 

       Pro dosažení stanovených cílů je nezbytný výběr měřítek, kterými se bude měřit dosažení 

jednotlivých cílů společnosti. Podnik tak má možnost zjistit, zda cíle dosáhl či nikoli. 

Jednotlivá měřítka můžeme nahradit nebo doplnit jinými měřítky během provádění metody 

BSC, a to v případě, že u nich zjistíme nevyhovující vypovídací schopnost. Doporučuje  

se ke každému cíli přidělit 1 – 3 měřítka, nemusí se jednat pouze o měřítka nová, společnost 

může použít i dosud používaná měřítka. Měřítka máme dvojího typu, jedná se o kvantitativní 

a kvalitativní měřítka (je lepší, když jsou dány do vyčíslitelné podoby, např. pomocí indexu),  

u každého měřítka by měl být přesný popis a způsob jeho výpočtu. Doporučená měřítka  

pro společnost The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. jsou uvedeny v podkapitole 4.2.3. 

       Po výběru měřítek následuje stanovení jejich cílových hodnot pro rok 2012, což bylo 

provedeno pomocí konzultací s konzultantkou podniku, viz příloha č. 17. Vymezením 

cílových hodnot získáváme informaci o splnění či nesplnění daného strategického cíle  

v podniku. I přes to, že jsou cílové hodnoty nelehké, by měly být reálně dosažitelné. 

Doporučuje se stanovit cílové hodnoty na dobu tří až pěti let.  

 

 

3.2.6 Určení strategických akcí 

       Brainstorming manažerů je jednou z metod stanovení strategických akcí, které 

představují kroky vedoucí ke splnění daného cíle. Jakmile jsou strategické akce vybrány, určí 

se jejich pořadí pro lepší přehlednost, neboť nejde provést všechny akce zároveň. Taktéž  

se u každé strategické akce určuje datum zahájení a ukončení akce, vymezují se u ní veškeré 

činnosti, které jsou s ní spjaté. Protože se jedná o akce strategické, nechybí ani určení 

zodpovědných osob tak, aby žádná akce nezůstala bez dohledu. V příloze č. 18 jsou 

zobrazeny strategické akce společnosti. 
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4. Shrnutí, doporučení a návrhy 

       Shrnutí, doporučení a návrhy zahrnují přehled celého postupu navržení využití metody 

Balanced Scorecard v potravinářské firmě The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o.,  

což je výrobce a distributor cukrovinek, převážně želé výrobků v České republice. Na základě 

definování postupu tvorby metody BSC jsou společnosti dále navrženy doporučované cíle, 

které by měla začít brát v úvahu za účelem zdárné realizace metody BSC. Každý cíl má 

stanoveno měřítko, u kterého jsou určeny cílové hodnoty. V období 3 – 5 let by se společnost 

měla snažit těchto hodnot dosáhnout. K dosažení vytyčených nejdůležitějších cílů můžou 

velkou mírou pomoci doporučované strategické akce. 

 

 

4.1 Shrnutí 

       Navržení realizace metody Balanced Scorecard bylo provedeno v dceřiné společnosti The 

Candy Plus Sweet Factory, s.r.o., jejíž hlavní činností je výroba cukrovinek převážně želé 

výrobků. Nejprve byla společnost stručně představena, a poté byla věnována pozornost jejímu 

současnému přístupu k měření finanční výkonnosti. Za pomoci zjištěných údajů 

z podnikových materiálů a konzultací s konzultantkou podniku byl společnosti navržen 

způsob tvorby metody BSC v podmínkách společnosti The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. 

       Byla vyjasněna strategie společnosti na základě provedení analýzy konkurenčního 

prostředí firmy, substitučních výrobků, v oblasti spojování s jinými podniky, dodavatelů  

a zákazníků. Tímto bylo dosaženo odkrytí strategických míst, kterým by měla firma věnovat 

zvýšenou pozornost v rámci hodnocení své výkonnosti. Následovala charakteristika vize  

a jednotlivých perspektiv metody BSC. 

       Finanční perspektiva zahrnuje finanční analýzu, která poukázala na finanční situaci 

podniku zhodnocením vybraných absolutních a poměrových ukazatelů za posledních pět let. 

Společnost by se měla zaměřit na vylepšení ukazatelů likvidity (ukazatel běžné a pohotové 

likvidity), ukazatelů aktivity (obrat aktiv, relativní vázanost stálých aktiv, doba obratu zásob) 

a zadluženosti (celková zadluženost, zadluženost vlastního kapitálu, podíl vlastního kapitálu 

na aktivech). V zákaznické perspektivě byly popsány hybné síly, díky kterým si společnost 

nejen dokáže přilákat nové zákazníky, ale i si je následně udržet. Především byla tato 

perspektiva zaměřena na zkoumání zákaznické spokojenosti prostřednictvím osobního 
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dotazování. Zákazníci projevili zájem o internetový prodej, terminál pro bezhotovostní platby, 

a také by uvítali ve firemních prodejnách čokoládové výrobky. Většina zákazníků  

je spokojena s cenou a dostupností výrobků. Skoro polovina zákazníků (45 %) by zvýšila 

intenzitu svých prodejů v období vánočních a velikonočních svátků, kdyby firma v této 

oblasti rozšířila svůj sortiment cukrovinek.  

       Perspektiva interních podnikových procesů spočívá ve třech částech, a to v popisu 

inovačního a provozního procesu a nakonec poprodejního servisu. Společnost upouští  

od používání syntetických barviv a aromat, má nulovou zmetkovitost a nízký podíl odpadů, 

který se pohybuje v rozmezí od 1 – 1,5 %. V poslední perspektivě učení se a růstu byla 

pozornost zaměřena na firemní informační systém, rozvoj schopností zaměstnanců a systém 

odměňování, dále také na fluktuaci zaměstnanců v podniku. S použitím dotazníku byla 

zjišťována spokojenost zaměstnanců firmy. Většina zaměstnanců není spokojena se svým 

platovým ohodnocením, dostatečně při práci motivována a informována svým nadřízeným  

o strategii a cílech daného oddělení. 72 % zaměstnanců si výrobky společnosti nakupuje, jsou 

nejenom zaměstnanci, ale i zákazníci.  

       Dále došlo k odvození strategických cílů, mezi nimiž se vybudovaly vztahy příčin  

a následků, určila se měřítka cílů a jejich cílové hodnoty a nakonec se stanovily strategické 

akce.   

 

 

4.2 Doporučení a návrhy 

       Dle postupových kroků metody BSC byly navrženy strategické cíle, které by společnost 

mohla implementovat, sledovat, měřit a hodnotit. Navržení proběhlo na základě poznatků 

získaných identifikací obsahu jednotlivých perspektiv podniku a vyjasněním strategie. 

Jednotlivé vazby mezi cíli byly zakresleny do strategické mapy pomocí šipek. Nezbytný počet 

měřítek a doporučené cílové hodnoty, které signalizují úspěch či neúspěch při splnění cíle,  

to vše bylo přiřazeno ke každému strategickému cíli. Doporučené strategické akce pomůžou 

dosáhnout navrhovaných cílů. Nakonec je zpracován pro podnikové řízení návrh plánu 

implementace metody BSC. 
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4.2.1 Návrhy strategických cílů 

       Pro každou perspektivu bylo určeno 4 – 6 strategických cílů a jeden cíl obecný,  

ke kterému tyto strategické cíle směřují. Tato podkapitola byla zpracována na základě 

zjištěných informací z jednotlivých perspektiv metody BSC, konzultací s konzultantkou 

podniku, a také díky podnikovým plánům zaměřujících se na vytýčené cíle. U finanční 

perspektivy bylo navrženo 5 strategických cílů, viz tab. 4.1. 

Tab. 4.1 Strategické cíle finanční perspektivy 

Obecný cíl: Zlepšit finanční výsledky podniku 

Strategické cíle: 1. Velikost obratu 

 2. Zlepšit schopnost podniku krátkodobě dostát svým závazkům 

 3. Zvýšit účinnost investovaných finančních prostředků  

 4. Zefektivnit využití lidského kapitálu 

 5. Snížit riziko zadluženosti cizími zdroji z dlouhodobého hlediska 

Zdroj: Vlastní zpracování  

       Navržených šest strategických cílů pro zákaznickou perspektivu zobrazuje tab. 4.2. Poté 

následuje tab. 4.3, která obsahuje navržené strategické cíle pro perspektivu interních 

podnikových procesů. 

Tab. 4.2 Strategické cíle zákaznické perspektivy 

Obecný cíl: Snažit se mít jen spokojené nikoli nespokojené zákazníky 

Strategické cíle: 1. Zvýšit podvědomí o výrobcích  

 2. Dosáhnout většího tržního podílu 

 3. Zavést internetový prodej cukrovinek 

 4. Stálost zákazníků 

 5. Udržení dobré pověsti  

 6. Zjišťování zákaznických potřeb 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tab. 4.3 Strategické cíle perspektivy interních podnikových procesů 

Obecný cíl: Lepší kvalita služeb ve společnosti 

Strategické cíle: 1. Snížení zmetkovitosti 

 2. Minimalizace mzdových nákladů 

 3. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců 

 4. Zvýšit úspěšnost inovačních projektů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

       V poslední perspektivě jsou také stanoveny strategické cíle, které ukazuje tab. 4.4,  

jež navrhuje konkrétně pro perspektivu učení se a růstu čtyři strategické cíle. 

Tab. 4.4 Strategické cíle perspektivy učení se a růstu 

Obecný cíl: Zvyšovat adaptabilitu a odborné znalosti při vhodné motivaci 

Strategické cíle: 1. Vylepšit u zaměstnanců komunikaci v anglickém jazyce 

 2. Zvýšit popř. udržet počet spokojených zaměstnanců  

 3. Zvýšit počet zaměstnaných VŠ absolventů 

 4. Posílit udržitelnost pracovních míst 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

4.2.2 Vybudování vztahů příčin a následků 

       Pro znázornění vzájemného ovlivňování devatenácti nadefinovaných strategických cílů 

byla vytvořena strategická mapa, která je zobrazena v příloze č. 16. Mezi jednotlivými 

strategickými cíli společnosti The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. bylo nalezeno 30 vazeb 

v podobě šipek, které byly pro lepší orientaci očíslovány. 

 

 

4.2.3 Doporučení měřítek strategických cílů 

       Plnění strategických cílů se bude měřit pomocí stanovených měřítek a z nich vyvozených 

indikátorů. Mělo by jít spíše o měřítka kvantitativní, ale nezbytné jsou i kvalitativní měřítka. 

U některých cílů bylo možné přiřadit více než jedno měřítko, max. však tři, neboť se jedná  

o nejvyšší doporučený počet měřítek. Tab. 4.5 zobrazuje doporučená měřítka pro finanční 

perspektivu.  
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Tab. 4.5 Měřítka strategických cílů finanční perspektivy 

Strategické cíle Měřítka cílů 

1. Velikost obratu 

- ROE 

- zisk/celková aktiva 

- EBITDA 

2. Zlepšit schopnost podniku 
krátkodobě dostát svým závazkům 

- hodnota ukazatele okamžité 
likvidity 

3. Zvýšit účinnost investovaných 
finančních prostředků 

- ROCE 

4. Zefektivnit využití lidského kapitálu 

- hodnota ukazatele tržeb  
na zaměstnance 

- hodnota ukazatele zisku  

na zaměstnance 

5. Snížit riziko zadluženosti cizími 
zdroji z dlouhodobého hlediska 

- hodnota ukazatele celkové 
zadluženosti 

- podíl vlastního kapitálu na aktivech 

Zdroj: Vlastní zpracování  

       Měřítka cílů zákaznické perspektivy znázorňuje tab. 4.6. Strategické cíle perspektivy 

interních podnikových procesů mohou měřit měřítka, které ukazuje tab. 4.7. 

Tab. 4.6 Měřítka strategických cílů zákaznické perspektivy 

Strategické cíle Měřítka cílů 

1. Zvýšit podvědomí o výrobcích - počet nových zákazníků 

2. Dosáhnout většího tržního podílu - tržní podíl 

3. Zavést internetový prodej 
cukrovinek 

- obrat z internetového 
prodeje/celkový obrat 

4. Stálost zákazníků 
- dotazníkové šetření: četnost nákupů 

cukrovinek 

5. Udržení dobré pověsti - dotazníkové šetření 

6. Zjišťování zákaznických potřeb - dotazníkové šetření 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tab. 4.7 Měřítka strategických cílů perspektivy interních podnikových procesů 

Strategické cíle Měřítka cílů 

1. Snížení zmetkovitosti - podíl zmetkovitosti ve výrobě v % 

2. Minimalizace mzdových nákladů 
- mzdové náklady/průměrný počet 

zaměstnanců 

3. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců 
- náklady na zvyšování 

kvalifikace/mzdové náklady 

4. Zvýšit úspěšnost inovačních 
projektů 

- procentuální podíl úspěšnosti 
inovačních projektů 

Zdroj: Vlastní zpracování 

       Pro cíle v poslední perspektivě se doporučují měřítka uvedená v tab. 4.8. Každému cíli 

bylo přiděleno pouze jedno měřítko v rámci perspektivy učení se a růstu.  

Tab. 4.8 Měřítka strategických cílů perspektivy učení se a růstu 

Strategické cíle Měřítka cílů 

1. Vylepšit u zaměstnanců komunikaci 
v anglickém jazyce 

- počet školených 
zaměstnanců/celkový počet 
zaměstnanců 

2. Zvýšit popř. udržet počet 
spokojených zaměstnanců 

- dotazníkové šetření 

3. Zvýšit počet zaměstnaných VŠ 
absolventů 

- procentuální podíl zaměstnaných 
VŠ absolventů 

4. Posílit udržitelnost pracovních míst - průměrná míra fluktuace v % 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

4.2.4 Navrhované cílové hodnoty 

       K měřítkům stanoveným v předchozí podkapitole byly následně přiřazeny cílové hodnoty 

pro rok 2012, kterých by The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. měla během dalších tří až pěti 

let dosáhnout. Nejprve byly zjištěny současné hodnoty pro jednotlivá měřítka, a poté díky 

konzultacím s konzultantkou společnosti, podnikovým plánům a minulým výsledkům, 

navrženy hodnoty cílové. Tyto hodnoty by měly být náročné, ale zároveň reálné. Cílové 

hodnoty měřítek jsou představeny prostřednictvím tabulek v příloze č. 17. Pokud  

se v tabulkách objeví místo hodnoty pomlčka, znamená to, že jde o takové měřítko, u kterého 

současná hodnota není vypočítaná z důvodu neprováděného měření ve společnosti. Výsledky 
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a postupy výpočtů současných hodnot, které nejsou v práci přiblíženy, jsou součástí  

přílohy č. 17. 

 

 

4.2.5 Návrh strategických akcí 

       Strategické akce by měly přispět k usnadnění dosažení stanovených strategických cílů 

jednotlivých perspektiv metody BSC. V příloze č. 18 je uveden návrh strategických akcí, 

které mohou být rozhodující pro dosažení dobrých výsledků realizace metody Balanced 

Scorecard. Naplnění stanovených strategických cílů je možné jen v případě, že se firma 

k jejich dosažení něčím přičiní.    

 

 

4.2.6 Návrh implementace BSC 

       Samotná metoda Balanced Scorecard je velmi komplexní, a proto je navrhovaný způsob 

implementace BSC do podnikového řízení The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. jedna 

z možných cest. Vhodná doba pro zavedení této metody je šestnáct týdnů, neboť během této 

doby se získá dobrá znalost podniku, která je nutná pro správnou realizaci metody BSC.   

       Na zavedení metody by se měl podílet nejenom top management, který má zkušenosti 

s řízením podniku, zná dobře jeho vizi a strategii, ale i zaměstnanci, kteří mohou přispět 

svými ojedinělými názory. Workshopy, kde by byli zaměstnanci seznámeni s případnými 

změnami a měli by možnost v rámci jejich uskutečňování vyjádřit své názory, tvoří nedílnou 

součást BSC. Neustálé kontrolování a opravování při zavádění metody Balanced Scorecard 

také nelze opomenout. 
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5. Závěr 

       Cílem diplomové práce bylo navržení metody Balanced Scorecard v potravinářské 

společnosti The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. se dvěma výrobními závody v ČR, jejíž 

hlavní činností je výroba cukrovinek převážně želé výrobků.  

       V rámci teoretických východisek metody Balanced Scorecard byly vymezeny tři přístupy 

k měření výkonnosti podniku – tradiční, moderní a komplexní. Definování dvou přístupů 

aplikace této metody, postupových kroků a časového rámce implementace Balanced 

Scorecard je také součástí teoretické části.  

       V návaznosti na část teoretickou následuje aplikační část, ve které nejprve dochází 

k charakteristice společnosti The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o., a poté k aplikaci 

postupových kroků implementace Balanced Scorecard, která se započala zhodnocením 

strategie dle konkurenčních sil a pokračuje identifikací jednotlivých perspektiv této metody.  

       Pomocí absolutních a poměrových ukazatelů finanční analýzy byla zhodnocena finanční 

perspektiva. Zákaznická perspektiva byla charakterizována díky vymezení pěti hybných sil 

společnosti – kvality, ceny výrobků, tradiční značky Pedro, vlastních prodejen, Co-brandingu 

a prostřednictvím dotazníku zkoumajícího spokojenost zákazníků, kteří představují střed 

zájmu každého podniku. Perspektiva interních podnikatelských procesů rozdělila současné 

procesy na inovační proces, provozní proces a poprodejní servis. Problematika ohledně 

informačního systému, rozvíjení schopností zaměstnanců, systému odměňování  

a zaměstnanecké fluktuace je náplní poslední perspektivy učení se a růstu, se kterou souvisí  

i dotazníkové šetření v oblasti zaměstnanecké spokojenosti.  

       Z informací získaných z vyjasnění strategie a identifikace perspektiv došlo k navržení 

strategických cílů, mezi kterými vznikly vazby znázorněné pomocí strategické mapy.  

Ke každému cíli bylo vybráno 1 – 3 měřítka, u kterých došlo ke stanovení cílových hodnot. 

Vše nakonec završilo určení strategických akcí podporující plnění strategických cílů.  

       Metoda Balanced Scorecard poukazuje na eventuality, jak vylepšit kvalitu lidských 

zdrojů a systém práce, který je nezbytný pro zvýšení výkonnosti společnosti. Umožňuje 

dohled nad vytvořenými hodnotami pro zákazníky, a proto věřím, že tato práce bude 

společnosti The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. užitečná a navržení nového systému měření 

výkonnosti poskytne správné řízení a povede k efektivnímu fungování společnosti. 
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