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1 Úvod 
 

Kvalitní a jasná firemní strategie nemusí být jistou zárukou úspěchu firmy na trhu. Pro 

management organizace je důležitá realizace strategie, stejně tak jako její vytvoření. Metoda 

strategického měření výkonnosti podniku Balanced Scorecard (BSC) je jednou 

z nejrozšířenějších metod jak měřit a hodnotit implementaci a  zavádět  zvolené firemní  

strategie do praxe. BSC umožňuje komplexní pohled na firmu, její strategii, kterou naplňuje 

pomocí operativních cílů v každodenním životě firmy. Výhodou  používání  BSC je zvýšení 

výkonnosti firmy a schopnost rychle reagovat na měnící se podmínky podnikání pružnou 

aplikací podnikové strategie do praxe. 

 

BSC ( systém vyvážených ukazatelů) můžeme definovat jako strategický nástroj řízení 

firmy, který přenáší vizi a strategii firmy do uceleného a srozumitelného souboru finančních a 

nefinančních měřítek a ukazatelů výkonnosti. Měřítka a ukazatele poskytují rámec pro 

posuzování podnikové strategie a systému řízení. Výkonnost podniku se měří zpravidla 

pomocí čtyř perspektiv: finanční, zákaznické, interních podnikových procesů a učení se růstu. 

Autorem této metody byli ekonomové Kaplan a Norton. Jejich metoda se rozšířila do celého 

světa a je používána jako jedna z nejkomplexnějších manažerských metod. 

 

Hlavním cílem práce je návrh implementace BSC pro konkrétní firmu. V teoretické části 

bude popsána metoda BSC a kroky před jejím zavedením, jako jsou finanční měření 

výkonnosti a strategické analýzy. Získané poznatky pak budou uplatněny v praktické části při 

návrhu BSC ve společnosti BODOS Czechia a.s. Přínosem práce by měl být návrh konceptu 

BSC pro zlepšení výkonnosti společnosti. Cílem v teoretické části jsou pak měření finanční 

výkonnosti, strategická analýza a na to navazující popis metody BSC a teoretický koncept její 

implementace. V práci jsou použity metody komparace, analýzy a syntézy. 

 

V praktické části je navržen koncept BSC pro firmu. Tomu bude předcházet zhodnocení 

dosavadního hospodaření firmy a provedení strategické analýzy. Informace nutné o firmě 

BODOS Czechia a.s. budou čerpány z výročních zpráv a účetních výkazů. 
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2 Teoretická východiska metody BSC 

2.1 Hodnocení a měření výkonnosti firmy 

Pojem výkonnost podniku zahrnuje jeho konkurenceschopnost, která existuje mezi 

podniky, zákazníky a mezi zaměstnanci či jednotlivými hospodářskými středisky v podniku. 

Měření a hodnocení výkonnosti je důležité pro každou firmu, aby byla schopna měřit a 

rozvíjet potenciál svého podnikání. 

Výkonnost firmy měříme pomocí nejrůznějších metod, které mohou být někdy 

jednoduché, jindy velmi složité jak teoreticky, tak matematicky. Jedna ze základních metod 

měření výkonnosti, která se provádí dlouhou dobu, je například finanční analýza. Dalšími 

metodami měření zabývajícími se řízením výkonnosti mohou být manažerské účetnictví, 

controlling, systémy řízení jakosti a jiné. V dnešní době, plné turbulencí v ekonomice, vzniká 

celá řada otázek, jak co nejefektivněji měřit výkonnost firmy. Manažeři čím dál více hledají 

systémy, kdy mohou převést podnikovou strategii do operativních cílů a následně ji naplňovat 

v každodenním životě firmy.  Jednou z takových metod je BSC.  Zároveň je třeba dodat, že 

tato metoda staví na znalostech tradičních a moderních systémů řízení výkonnosti. 

2.1.1 Finanční analýza 

 

Finanční analýza patří mezi základní metody hodnocení výkonnosti podniku. Za 

nejvýstižnější se považuje definice Konečného: „Hlavním úkolem finanční analýzy je pokud 

možno komplexně posoudit úroveň současné finanční situace podniku a její příčiny, posoudit 

vyhlídky na finanční situaci podniku v budoucnosti, připravit poklady ke zlepšení 

ekonomické situace podniku, k zajištění další prosperity podniku, k přípravě a zkvalitnění 

rozhodovacích procesů.“
1
  

 Finanční analýzu firmy tvoří rozbor ekonomických ukazatelů a hledání příčin, jak se 

tyto ukazatele vyvíjejí v čase. Na základě takto získaných dat se vytvářejí návrhy na 

odstranění zjištěných problémů. Pouze firma s dobrým finančním zdravím dostojí dlouhodobě 

svým závazkům a také dokáže uspokojit hlavní cíl akcionářů, jakým je dlouhodobá tvorba 

ekonomické přidané hodnoty. Neplatí to ve společnostech, jejichž cílem je přinášet obecný 

prospěch. Pojem finanční analýza není přesně definován. V publikacích se uvádějí různé 

definice finanční analýzy, pro doplnění se může uvést formulace. od Grunwalda: „Finanční 

                                                           
1
  KONEČNÝ, Miloš. Finanční analýza a plánování. Vyd. 9. Brno: Zdeněk Novotný, 2004, s. 6. ISBN 80-214-

2564-4. 
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analýza podniku je analýzou financí podniku. Finance podniku mohou být definovány jako 

pohyb peněžních prostředků, vyjádřený peněžními toky (příjmy a výdaji peněžních 

prostředků).“
2 

Většina podniků si klade za cíl dlouhodobě dosahovat zisk a v důsledku toho pak 

zvyšovat hodnotu firmy. Na tom se podílí jak management, který ovlivňuje provozní část 

výkazu zisku a ztrát, tak akcionáři, kteří pak mají vliv na finanční část a stanovují požadavky 

na management. Ten, pokud chce být úspěšný, musí umět kvalifikovaně rozhodovat o 

financích podniku. Jestliže akcionáři vnímají rozhodování managementu v dlouhodobém 

období negativně, vede to ke snížení platu managementu, popřípadě k jeho odvolání. Aby 

mohl management rozhodovat odpovědně o financích podniku, musí znát dosavadní vývoj 

firmy a musí umět diagnostikovat jeho příčiny a porovnávat je s trhem a s jeho 

pravděpodobným vývojem. Finanční analýza je nástrojem řízení podniku. Vytváří se pro 

firmu jako celek nebo pro jednotlivé části firmy. Pomocí finanční analýzy zjistíme slabé a 

silné stránky ve financích podniku, a to v části provozní i finanční. Jsou-li odhaleny a řešeny 

slabé stránky včas, snižuje se tak nebezpečí možné ztráty, která obvykle vede k poklesu cash-

flow a k neschopnosti dostát závazkům. Rozhodování manažerů je závislé na jejich přístupu 

k riziku. Je třeba usilovat nejen o maximální výnos vloženého kapitálu do společnosti, ale 

stejně tak o zajištění financování ztráty v případě ziskově orientované společnosti. Provedení 

finanční analýzy tak, aby měla dobrou vypovídající schopnost, není jednoduché. Zkušenosti, 

schopnosti a množství dostupných informací finančního analytika ovlivňují i výsledek 

finanční analýzy. Ta potom slouží zpravidla jako jeden z velmi důležitých prvků pro 

strategické rozhodování. Metoda BSC je postavena na implementaci vize a strategie do praxe, 

přičemž bez finanční analýzy se neobejdeme při aplikaci strategie firmy do praxe. 

 

2.1.1.1 Základní metody finanční analýzy 

 

 V této kapitole budou využity poznatky od Kovanicové
3
, protože mohou být označeny 

za nejpřesnější. O tom svědčí také skutečnost, že většina publikací zabývajících se finanční 

analýzou odkazuje na tuto autorku. 

                                                           
2
  GRÜNWALD, Rolf. Finanční analýza a plánování podniku. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2007, s. 29. ISBN 978-

80-86929-26-2. 

3
 KOVANICOVÁ, Dana a Pavel KOVANIC. Poklady skryté v účetnictví. 3., aktualiz. vyd. Praha: Polygon, 

1996, s. 238. ISBN ISBN 80-85967-42-1. 
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 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů 

-  analýza položek rozvahy 

 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

- analýza fondů finančních prostředků 

- analýza cash-flow 

- analýza tržeb 

- analýza nákladů 

- analýza zisku 

 Analýza poměrových ukazatelů 

- analýza ukazatelů rentability 

- analýza ukazatelů likvidity 

- analýza ukazatelů aktivity 

- analýza ukazatelů zadluženosti a finanční struktury 

- analýza ukazatelů kapitálového trhu 

 Analýza soustav ukazatelů 

-  pyramidové rozklady ( DuPontův rozklad ) 

-  indikátory budoucí finanční tísně 

 

Některé z těchto ukazatelů budou použity v praktické části. 

 

2.1.1.2 Ukazatel EVA 

Model EVA byl publikován newyorskou konzultační firmou Stern Stewart v roce 

1989. „Model je založen na ekonomickém zisku, který na rozdíl od účetního zisku představuje 

přebytek výnosů, zůstávající ve firmě po zaplacení služeb výrobních faktorů, včetně nejen 

cizího, ale i vlastního kapitálu. Jde o hodnotu, která byla přidána hospodářskou činností firmy 

nad úroveň nákladů kapitálu vázaného v jejich aktivech.“
 4

 

 

 

 

 

                                                           
4 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007, s. 115. ISBN 978-80-

251-1830-6. 
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Obr. 2.1 Rozklad ukazatele EVA 

 

Zdroj: MANAGEMENTMANIA.CZ. Ukazatel EVA [online]. 2011 [cit. 2012-04-26]. Dostupné z: 

http://managementmania.com/ekonomicka-pridana-hodnota 

 

 „Pojetí ekonomické přidané hodnoty vychází implicitně z teze, že vložený kapitál, 

vyjádřený účetní hodnotou vloženého vlastního kapitálu, by měl plodit alespoň požadovanou 

ziskovou výnosnost tak, aby se skutečná výnosnost (rentabilita vlastního kapitálu) rovnala 

požadované ziskové výnosnosti. “
 5

 

Sedláček definuje přidanou hodnotu velmi srozumitelně. Hodnocení ekonomické 

přidané hodnoty vytváří jeden z moderních prvků finanční analýzy. Ze Sedláčkovy definice 

plyne, že rozdíl mezi ziskem účetním a ekonomickým můžeme zachytit  následujícím 

způsobem: 

 

účetní zisk           = výnosy – účetní náklady 

ekonomický zisk = celkový výnos kapitálu – náklady na kapitál 

                                                           
5
 GRÜNWALD, Rolf. Finanční analýza a plánování podniku. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2007, s. 222. ISBN 978-

80-86929-26-2. 
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Pro dosažení ekonomického zisku je nutné, aby svým rozsahem převýšil normální zisk 

odvozený z průměrných nákladů kapitálu vynaložených jak věřiteli, tak i vlastníky. 

 

Informace o výhodách a  použití ukazatele EVA a způsob jeho výpočtu získáme v mnoha 

literaturách. Sedláček
6
 popisuje výhody použití EVA:  

 poskytuje managementu reálnější informace o výkonnosti firmy 

 motivuje k rozhodování, které vede k růstu tržní hodnoty firmy 

 odstraňuje konflikt mezi manažery a vlastníky 

Sedláček však také uvádí, že model EVA má kritiky, kteří mu vytýkají : 

 ukazatel EVA nepracuje s tržními hodnotami firemních aktiv  

 nevyjadřuje tvorbu skutečné hodnoty, ale pouze účetní realitu. 

 

 V praxi je značně rozšířené hodnocení výkonnosti podniku pomocí EVA, protože 

tento ukazatel je objektivnější než ukazatele, které se běžně používají. Například ROA, ROE, 

ROS. Hodnocení pomocí ekonomické přidané hodnoty patří mezi moderní metody finanční 

analýzy. 

2.2 Strategie a strategické řízení 

V literatuře zabývající se strategií autoři různě definují klíčové pojmy, jako jsou: vize, 

mise a strategie.  

Například Dedouchová
7
 srovnává tradiční a moderní definici strategie.  Podle tradiční 

definice chápeme strategii jako dokument, ve kterém jsou určeny dlouhodobé cíle podniku, 

dále je stanoven průběh jednotlivých operací a rozmístění zdrojů nezbytných pro splnění 

daných cílů. 

Podle moderní definice chápeme strategii jako připravenost podniku na budoucnost. 

Ve strategii jsou stanoveny dlouhodobé cíle podniku, průběh jednotlivých strategických 

operací a rozmístění podnikových zdrojů nezbytných pro splnění daných cílů tak, aby tato 

                                                           
6
SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007, s. 116. ISBN 978-80-

251-1830-6. 

7
 DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 1. ISBN 80-7179603-4. 
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strategie vycházela z potřeb podniku, přihlížela ke změnám jeho zdrojů a schopností a 

současně odpovídajícím způsobem reagovala na změny v okolí podniku, viz. následující 

obrázek. 

Obr. 2.2 Vztah mezi posláním podniku, podnikovými zdroji a schopnostmi a okolím podniku. 

 

 

Zdroj : DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 1. ISBN 80-7179603-

4. 

 

Jiná je také definice ve  skriptech od Keřkovského
8
. Strategie je jako plán naplnění 

mise společnosti( firmy,podniku). Mise vyjadřuje vizi vlastníků firmy, tedy co bude 

předmětem podnikání, jací jsou budoucí zákazníci firmy, jakými výrobky či službami bude 

firma uspokojovat potřeby zákazníků. 

 

Při strategickém plánování je třeba dodržet principy strategického myšlení, jak 

popisuje Dedouchová
9
 : 

Princip variantnosti – více variant strategie, podnik tím čelí vzniku tzv. strategické mezery, 

princip permanentnosti – práce na strategii nikdy nekončí, 

princip celosvětového systémového přístupu – těsné propojení celého světa, vliv globalizace, 

                                                           
8
 KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2006, s. 11. C.H. Beck pro praxi. ISBN 80-7179-453-8. 

9
 DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 1. ISBN 80-7179603-4. 
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princip tvůrčího přístupu – na trhu se neprosadí žádný podnik, který nepřináší něco nového, 

princip interdisciplinarity – využití poznatků a metod všech vědních oborů při tvorbě 

strategie, 

princip vědomí práce s rizikem – nikdy nemůžeme při tvorbě strategie vyloučit riziko, snížit 

se může právě větším množstvím strategií, 

princip koncentrace zdrojů – strategické rozhodnutí vyžaduje často značné zdroje, jejich 

rozptýlení vede k neúspěchu, 

princip vědomí práce s časem – čas jsou více než peníze. 

 

O strategiích, názvosloví v této oblasti pojednává řada publikací. V současnosti je 

potřeba mít na paměti, že vize a strategie jsou nezbytnou podmínkou dlouhodobého přežití 

podniku. Nejde ovšem o to mít strategii napsanou a ukrytou někde v šuplíku. Strategie musí 

reflektovat aktuální tržní pozici firmy a jejího okolí, musí existovat možnost ji měnit nebo 

nahrazovat jinou strategií v co nejkratším čase. Management si musí určit dlouhodobé cíle a 

dílčí krátkodobé cíle a časový rozvrh plnění cílů. Strategie představuje připravenost podniku 

na budoucnost. Především mnoho malých a středních firem se nezabývá strategickým 

plánováním a soustředí se pouze na operativní plánování. Není to však cesta k dlouhodobé 

prosperitě firmy. 

Pro návrh metody BSC jsou intuitivní procesy, jako jsou mise, vize, strategie a 

myšlení  v principech, které jsou popisovány výše, klíčovým prvkem úspěchu. Cílem práce 

není zabývat se podrobně strategií firmy. Proto je další text věnován pouze metodám, které 

budou použity v praktické části.  

 

2.2.1 Strategická analýza 

Analýza okolí je proces, pomocí kterého manažeři monitorují okolí firmy, aby byli 

schopni určit příležitost a hrozby, které jednotlivé faktory pro podnik představují. 

 

Obrázek od Dedouchové
10

 ukazuje rozdělení firemního okolí a vlivů, které v něm 

působí. Popisuje podnik a jeho úzké vazby na zákazníky, dodavatele, substituty, konkurenty a 

potenciální konkurenty. Makroekonomické vlivy pak působí na celé mikrookolí. Například 

                                                           
10

DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 16. ISBN 80-7179603-4. 
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změna legislativy v podobě zvýšení spotřební daně pohonné hmoty zapříčiní, že zákazníci, 

například autodopravci,  omezí tankování v ČR, a podniku tak klesnou tržby. 

 

Obr. 2.3 Okolí podniku 

 

Zdroj: DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 16. ISBN 80-7179603-

4. 

 

Podle Keřkovského by měla být analýza firemního okolí uskutečňována ve třech 

navazujících krocích
11

 : 

1. Analýza současné strategie a nejdůležitějších předpokladů o vývoji okolí, za nichž byla 

formulována. 

2. Identifikace současného stavu a předpovědi vývoje okolí. Hledání odpovědi na otázku, jaké 

jsou předpoklady a předpovědi dalšího vývoje firemního okolí. 

3. Ocenění (ohodnocení) významu identifikovaných změn pro další strategický rozvoj firmy, 

určení nových příležitostí a hrozeb. 

                                                           
11

 KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C.H.  

Beck, 2006, s. 41. ISBN 80-7179-453-8. 
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Pro vytvoření analýzy podnikového okolí je zapotřebí umět se podívat na 

problematiku s nadhledem a s dostatečnými odbornými znalostmi z marketingu a ekonomie. 

Strategickou analýzu zpracovávají externí poradci nebo zaměstnanci firmy. Bylo by také 

možno zadat zpracování strategické analýzy zaměstnancům firmy a současně by mohla být 

analýza zpracována i externí firmou. Využití externích subjektů přináší určitý nadhled při 

výběru etablované firmy, dále odborné znalosti a zkušenosti na vysoké úrovni. Zaměstnanci 

společnosti mají znalosti o jednotlivých procesech v podniku. Zpracovaná strategická analýza 

by se mohla porovnávat s externí analýzou a z toho lze odvodit závěry pro stanovení cílů a 

nastavování strategií. Strategická analýza umožní mít co nejvíce reálnou představu o současné 

pozici firmy na trhu a je odrazovým můstkem pro hledání předpokladů firmy pro nacházení 

dalších příležitostí. Proto by měl management průběžně provádět tyto analýzy.  V dalších 

kapitolách budou stručně přiblíženy některé nejčastěji používané metody strategické analýzy, 

které pak budou aplikovány v praktické části. 

 

2.2.2 SWOT analýza 

SWOT je zkratka složená z počátečních písmen slov Strengths (silné stránky), 

Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). Úkolem SWOT 

analýzy je přimět manažery a pracovníky firmy, aby se nad těmito prvky zamysleli a vyvodili 

z nich příslušné důsledky. 

Podstata SWOT analýzy spočívá v identifikaci klíčových silných a slabých stránek 

firmy, tedy vnitřního prostředí, a v identifikaci příležitostí a hrozeb, tedy vnějšího prostředí. 

Cílem každého podniku je využít silných stránek, omezit slabé stránky, hledat příležitosti a 

eliminovat rizika. 

SWOT analýza se používá jako jeden z nástrojů strategického řízení, který umožní 

navrhovat strategické cíle podniku. Můžeme ji také použít pro jednotlivé účelové projekty, 

které slouží například pro čerpání dotací. Informace získané SWOT analýzou mohou být 

velmi cenné pro návrh strategie, anebo naopak zcela bezcenné, protože některé analýzy jsou 

pouze příliš obecné slovní fráze, se kterými není možné pracovat. Řada firem provádí SWOT 

analýzu pouze jako nutnou součást nějakého projektu a není cílem tvůrce, aby měla nějakou 

vypovídající schopnost. I při snaze zpracovatele být objektivní, SWOT analýza často obsahuje 

jeho subjektivní názor. Proto by se neměl význam SWOT analýzy přeceňovat a také by se 
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mělo zpracovat několik analýz od různých autorů, a mít tak svoji vlastní představu o faktorech 

SWOT. 

 

2.2.3 Analýza makrookolí 

Dedouchová
12

 popisuje makrookolí jako faktory, které jsou externí ve vztahu k 

danému mikrookolí, ovlivňují poptávku a působí na podnikový zisk. 

Cílem analýzy makrookolí podniku je to, aby si management uvědomil zejména vazby 

a souvztažnosti mezi jednotlivými působícími faktory a také příležitosti a hrozby, na které by 

se měl podnik zaměřit. 

Nejčastěji používanou je metoda analýzy s názvem PEST. Je složena z faktorů: 

 politických (Political),  

 ekonomických(Economical), 

 sociálních(Social)  

 technologických (Technological). 

 

 K politickým a legislativním faktorům se budou pro účely této práce řadit 

zákonodárství, vládní politika, mezinárodní vztahy, ekologické otázky atd. Ekonomické 

faktory představují ukazatele, odrážející stav a vývoj ekonomiky. Běžně jsou uváděny míra 

ekonomického růstu, míra inflace, míra nezaměstnanosti, úroková míra a směnný kurz. 

Sociální faktory zahrnují životní styl spotřebitelů, demografickou strukturu obyvatelstva, 

postoje a názory zákazníků, veřejnou image společnosti, otázky etiky, ale i módní trendy a 

mnohé další záležitosti. 

V dnešní době nabývají sociální a demografické aspekty podnikání stále více na významu. 

Analýza technologických faktorů řeší jejich současný stav, předpokládaný vývoj a dopad na 

podnik. 

2.2.4 Porterův model 5 sil 

 Dedouchouvá
13

 ve své publikaci charakterizuje model E.Portera z Harward School of 

Business Administration, který vyvinul model pěti sil. Ten pomáhá uskutečnit manažerům 

                                                           
12

 DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 25. ISBN 80-7179603-4. 

13
  DEDOUCHOVÁ, Marcela. Strategie podniku. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2001, s. 25. ISBN 80-7179603-4. 
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analýzu konkurenčních sil v mikrookolí a odhalit příležitosti, resp. ohrožení podniku. Model 

je zaměřen na analýzu:  

 rizika vstupu potenciálních konkurentů, 

 rivality mezi stávajícími zákazníky, 

 smluvní sily kupujících, 

 smluvní síly dodavatelů, 

 hrozby substitučních výrobků. 

 Keřkovský
14

 popisuje tento model podobně, navíc definuje podrobněji jednotlivé 

hybné síly a připojuje i praktické příklady. Také uvádí, že model lze výborně použít jak při 

strategické analýze prostředí firmy, tak při návrhu a vyhodnocování navržené strategie, takže 

se rozhodování zaměřuje na otázky typu: „Čím lze zvýšit bariéry výstupu, čím lze snížit 

vyjednávací sílu zákazníka, čím  lze snížit hrozbu substitutů a čím zlepšit naši pozici vůči 

dodavatelům?“ 

2.3 Model BSC 

,,BSC převádí poslání a strategii podniku do srozumitelného souboru měřítek 

výkonnosti, které poskytují rámec pro posuzování jeho strategie a systému řízení.BSC. Dále 

klade důraz na dosahování finančních výsledků, zahrnuje však také hybné síly, které umožní 

dosáhnout těchto výsledků. Střet mezi potřebou podniku být dlouhodobě konkurenceschopný 

- což je jistě nezpochybnitelné – a strnulým modelem finančního účetnictví dal vzniknout 

nové metodě: BSC“
15

.  

Podle Kaplana 
16

zachovává BSC tradiční finanční měřítka, která však vypovídají o 

minulých finančních transakcích, které byly dostačující pro podniky průmyslové éry. Tyto 

podniky však podceňovaly investice do dlouhodobých vztahů se zákazníky. Podniky 

informačního věku musejí zvolit takovou cestu, aby investice do zákazníků, dodavatelů, 

procesů, technologií a inovací vytvořily hodnotu. Kaplan definuje podniky informačního věku 

                                                           
14

   KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení: teorie pro praxi. 2. vyd. Praha: C.H.               

Beck, 2006, s. 53. ISBN 80-7179-453-8. 

15
 KAPLAN, Robert S a David P NORTON. Balanced Scorecard: strategický systém měření výkonnosti podniku. 

5. vyd. Praha: Management Press, 2007, s. 19. ISBN 978-80-7261-177-5. 

16
  KAPLAN, Robert S a David P NORTON. Balanced Scorecard: strategický systém měření výkonnosti 

podniku. 5. vyd. Praha: Management Press, 2007, s. 30. ISBN 978-80-7261-177-5. 
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jako podniky, které se nacházejí v novém provozním prostředí. Znaky takového prostředí jsou 

zcela jistě globalizace, inovace, znalostní pracovníci, segmentace trhu, spojení zákazník a 

dodavatel. 

BSC doplňuje finanční měřítka minulé výkonnosti o nová měřítka hybných sil budoucí 

výkonnosti. Cíle a měřítka BSC vycházejí z vize a strategie podniku a sledují výkonnost ze 

čtyř perspektiv: finanční, zákaznické, interních procesů, učení se a růstu. Tyto perspektivy 

pak tvoří rámec BSC, viz obrázek. 

 

Obr. 2.4 Rámec pro převedení strategie do operačních úkonů 

 

Zdroj : KAPLAN, Robert S a David P NORTON. Balanced Scorecard: strategický systém měření výkonnosti 

podniku. 5. vyd. Praha: Management Press, 2007, s. 20. ISBN 978-80-7261-177-5. 

 

Vysušil
17

 uvádí, že změní-li se vize či strategie, promítne se to do všech čtyř 

perspektiv. Dále upozorňuje na to, že požadavkem metody BSC je přesné měření výkonnosti 

podniku ve všech čtyřech oblastech, které na obrázku představují cíle, měřítka, záměry a 

iniciativy. 

                                                           
17

 VYSUŠIL, Jiří a David P NORTON. Metoda Balanced Scorecard v souvislostech: implementace a úspěšná 

realizace v řízení podniku. 5. vyd. Praha: Profess Consulting, 2004, s.25. ISBN 80-7259-005-7. 
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Metoda BSC je velmi dobrým nástrojem k řízení podniku právě proto, že umožňuje 

aplikovat poměrně rychle strategii do praxe a že je schopna na základě námi nastavených 

měřítek určit, jak jsme byli ve stanovení strategických cílů úspěšní. V ČR je BSC stále 

metodou velmi málo používanou. Důvodem může být fakt, že firmy často nemají jasnou vizi 

a strategii. Problémem je také přístup k systémům řízení jakosti. V ČR jsou podle mých 

dosavadních zkušeností z praxe z menších podniků, systém řízení jakosti využíván často jen 

k propagačním účelům nebo pro splnění nutné podmínky k získání zakázek. BSC je metodou 

vrcholovou, která předpokládá, že firma zvládá prvky moderního řízení společnosti. Bez 

schopnosti umět vytýčit cíle a efektivně je měřit pomocí jak tvrdých, tak měkkých kritérií by 

implementace metody BSC postrádala smysl. 

2.3.1 Historie a současné koncepty metody BSC 

V úvodu kapitoly je třeba podotknout, že neexistuje jednotné pojetí této metody. 

Odlišnosti mezi různým vnímáním nejsou zásadní, avšak při implementaci metody do praxe 

se rozdíly mohou objevit. Při analýze literatury jsou patrné různé pohledy. Za významnou je 

považována metoda Balanced Scorecard v podání Kaplana a Nortona a Balanced Scorecard v 

pojetí firmy Horváth & Partners. Firmy také mohou mít vlastní know-how především 

v oblasti implementace BSC a jejich zkušenosti nemusí být veřejně známé. 

 

V knize Balanced scorecard 
18

 píše Kaplan o roce 1990, kdy Institut Nolana Norton 

sponzoroval projekt s názvem Měření výkonnosti podniku budoucnosti. Účastníci projektu 

považovali tradiční finanční ukazatele za nedostatečné, protože omezují potenciál podniku. 

Na začátku projektu se zkoumaly nové případové studie vedoucí ke zvýšení výkonnosti 

podniku. Ve studii společnosti Analog Devices se vyskytl poprve název ,,podnikový 

scorecard“, který obsahoval kromě několika tradičních finančních měřítek také měřítka 

zabývající se dodacími lhůtami, jakostí, výrobními cykly a efektivnosti vývoje nových 

produktů. Diskuze mezi účastníky projektu vyústila v rozšíření scorecardu na Balanced 

Scorecard. Slovo balanced znamená vyváženost mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli,  

mezi finančními a nefinančními měřítky. Závěry projektu potvrzovaly vhodnost a užitečnost 

tohoto systému měření. Poté se metoda začala rozšiřovat do celého světa. 

 

                                                           
18

 KAPLAN, Robert S a David P NORTON. Balanced Scorecard: strategický systém měření výkonnosti podniku. 

5. vyd. Praha: Management Press, 2007, s. 80. ISBN 978-80-7261-177-5. 
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Německý autor Horváth
19

 si je jistý tím, že principy BSC ještě silněji proniknou do 

praxe strategického řízení, a je přesvědčen, že možná pod jiným názvem nebo bez názvu  

v  podnikové realitě bude vždy existovat řada důvodů , jako jsou: nutnost prosazení strategie, 

kritika klasického systému ukazatelů, nutnost zpřehlednění reportingu,nutnost zjednodušení 

plánování, nutnost zlepšení externího reportingu, dominantní postavení finančních veličin pro 

řízení, organizační oddělení útvaru strategie a controllingu. 

Horváth nezavádí výraznou inovaci metody BSC, spíše se jedná o odlišný pohled 

v důrazu na jiné faktory. Tento fakt vyplývá z toho, že evropské firmy fungují trochu odlišně 

ve srovnání s americkými, a také z toho, že Horváth byl doslova průkopníkem controllingu. 

Právě proto je možná v jeho metodě položen důraz na důsledné stanovení strategie a cílů. 

Naopak v Kaplanově verzi je stanovení strategie a cílů v podstatě považováno za vstup, ze 

kterého se vychází. Přístup firmy Horváth & Partners také zásadně rozlišuje strategické 

plánování od operativních nástrojů a technik. Na spolupráci s ostatními nástroji řízení sice 

nezapomíná, avšak nelze přehlédnout zaměření na hierarchickou nadřazenost strategie nad 

operativním řízením. 

Problematikou BSC se zabývá i publikace Metoda BSC v souvislostech
20

 od českého 

autora Vysušila. Popisuje systém finančního účetnictví a audit jako pohled dozadu. Ropná 

krize odstartovala turbulentní ekonomiku. Tehdy se začal projevovat v anglosaských zemích 

nový pohled zaměřený dopředu a tím vzniklo manažerské účetnictví. Reakcí v Německu byl 

nástup controllingu. Poté vznikalo procesní řízení jako snaha o podložení nevýrobních 

procesů nepeněžními jednotkami, což se nedělalo. Metoda procesního řízení spočívá 

v identifikaci procesů a hledání příčiny ke každému procesu, která způsobuje náklady na tento 

proces. Přestavba podnikových procesů je nazývána jako reingeneering. Poté se objevuje 

mnohem dokonalejší návrh systému řízení, a to je právě BSC. Autor uvádí překlad jako 

vyvážený systém hodnotících ukazatelů. 
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 KAPLAN, Robert S a David P NORTON. Balanced Scorecard: strategický systém měření výkonnosti podniku. 

5. vyd. Praha: Management Press, 2007, s. 18. ISBN 978-80-7261-177-5. 
20

 VYSUŠIL, Jiří a David P NORTON. Metoda Balanced Scorecard v souvislostech: implementace a úspěšná 

realizace v řízení podniku. 5. vyd. Praha: Profess Consulting, 2004, s.19. ISBN 80-7259-005-7. 
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2.3.2 Manažerský systém BSC 

Podle Kaplana s Nortonem
21

 je BSC více než taktický nebo operační systém měřítek. 

Je to ucelený strategický manažerský systém, který slouží k řízení dlouhodobé strategie a k 

realizaci kritických manažerských procesů, jakou jsou například:  

 

 vyjasnění a převedení vize a strategie do konkrétních cílů, 

 komunikace a propojení strategických plánů a měřítek, 

 plánování a stanovení cílů a sladění strategických iniciativ, 

 zdokonalení strategické zpětné vazby a procesu učení se. 

 

 Vyjasnění a převádění vize a strategie do konkrétních strategických cílů a plánů začíná 

týmovou prací top managementu. Vedení si musí vyjasnit, čeho chce dosáhnout a na jakého 

zákazníka nebo na jaký segment trhu bude orientovat své zaměření. Po vyjasnění cílů a 

měřítek v zákaznické perspektivě přichází na řadu perspektiva interních podnikových procesů, 

která klade důraz na identifikaci kritických procesů z pohledu výkonnosti podniku a výrazné 

změny ve výkonnosti podniku. 

 Určení a vyjasnění cílů v poslední perspektivě BSC, v perspektivě učení se a 

růstu, vede ke správnému nasměrování investic do lidí, systémů a organizačních postupů, 

protože to jsou nejdůležitější hybné elementy,které ovlivňující kvalitu interních procesů, 

spokojenost zákazníků a dosažení cílů ve finanční perspektivě a následně i spokojenost 

akcionářů. 

 

Dalším krokem na cestě k vybudování strategického manažerského systému, jak 

ho popisují Kaplan s Nortonem, je komunikace a propojení strategických plánů a měřítek 

napříč podnikem či podnikatelskou skupinou. Sdílení vize a strategie napříč podnikem 

umožňuje snazší dosažení stanovených cílů. Je to dáno větší známostí a srozumitelností vize a 

strategie a také zainteresovaností všech zaměstnanců prostřednictvím jejich individuálních 

cílů a měřítek hodnocení. V této fázi management definuje strategické střednědobé cíle (na tři 

až pět let), které poslouží podniku jako vodítko na cestě k jeho transformaci, výrazné změně 

ve výkonnosti podniku oproti předešlému stavu. Opět se vyjde z cílů a měřítek ve finanční 

perspektivě a pomocí pravidla „příčina – důsledek“ se stanoví cíle pro všechny zbývající 
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 KAPLAN, Robert S a David P NORTON. Balanced Scorecard: strategický systém měření výkonnosti podniku. 

5. vyd. Praha: Management Press, 2007, s. 65. ISBN 978-80-7261-177-5. 



- 21 - 
 

perspektivy. Souběžně s určováním strategických střednědobých cílů dochází i ke stanovení 

krátkodobých taktických cílů (na jeden rok). Ty pak zajišťují postupné dosažení cílů 

strategických. To dává podniku do ruky nástroj, který mu umožňuje kvantifikovat dlouhodobé 

výstupy, kterých chce dosáhnout, dále určit mechanismy a poskytnout zdroje potřebné pro 

dosažení těchto výstupů, stanovit krátkodobé cíle pro finanční a nefinanční měřítka BSC. 

V dnešních neustále se měnících podmínkách není možné, aby strategie byla po celou dobu 

své existence neměnná. Musí se průběžně upravovat a aktualizovat. Management musí 

reagovat na změnu situace a podmínek. Manažeři musí zkoumat své předpoklady a hypotézy, 

ověřovat jejich platnost a případně je upravovat či aktualizovat. Zpětná vazba jim zajistí 

nástroj, který jim poskytne informace, zda se daří plnit přijatou strategii a zdali je úspěšná. V 

závislosti na informacích poskytnutých zpětnou vazbou může dojít ke změně BSC nebo k 

formulování úplně nové strategie. Zpětná vazba spolu s učením se a růstem uzavírá celý 

cyklus tvorby BSC. 

 

Obr. 2.5 BSC jako strategický rámec 

 

Zdroj : KAPLAN, Robert S a David P NORTON. Balanced Scorecard: strategický systém měření výkonnosti 

podniku. 5. vyd. Praha: Management Press, 2007, s. 23. ISBN 978-80-7261-177-5. 
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2.3.3 Proč podniky potřebují BSC 

 BSC poskytuje manažerům podporu pro praktickou implementaci strategie a vize do 

podnikového života. Strategie a vize tak nezůstanou jen na papíře, který se jednou za čas 

vytáhne na poradě a upraví se podle potřeby. Pomocí metody BSC management uvede 

strategie podniku v život a zaměstnanci na všech úrovních budou znát, kam podnik směřuje. 

V rámci svého pracovního zařazení by měl každý zaměstnance mít možnost navrhovat 

zlepšení, které by mohlo přinést větší efektivnost jeho práce. Metoda BSC se nezabývá 

návrhem strategie, ale především její aplikací. Výhodou metody je, že umí rychleji přenést 

různé strategické změny do reality a tím firma získá nesporně konkurenční výhodu v dnešní 

globální a turbulentní ekonomice. BSC je unikátní a výhodná pro firmu v tom, že představuje 

komplexní a přehledný systém měření výkonnosti.  

 ,,Norton a Kaplan vytvořili systém, který právě práci se strategií dává řád. Má celou 

řadu předností, především přehlednost a – je-li systém scorecardů správně implementován - 

tak i jednoduchost. BSC navíc řeší ještě jeden problém, kterým je rychlý růst firmy, kdy 

management ztrácí kontrolu nad rozvětvenou organizační strukturou, zatímco by potřeboval 

soustředit všechny zdroje firmy jedním směrem. Zmíněná metoda umožňuje sladit úsilí 

pracovníků na různých úrovních řízení a v různých organizačních jednotkách organizace tak, 

aby všichni táhli za jeden provaz.“
22

 

 Kaplan uvádí,
23

 že mnoho podniků formuluje strategie týkající se vztahů se zákazníky, 

klíčových kompetencí i vnitřních schopností, avšak zaměstnanci jsou motivování pouze 

finančními měřítky a jejich výkonnost je tímto způsobem hodnocena. Pro příklad může být 

uvedena firma FMC Larry Brady, kterou autor popisuje. 

„Jako pro vysoce diverzifikovanou společnost… bylo pro nás nesmírně důležité měřítko 

návratnosti investovaného kapitálu. Vždy na konci fiskálního roku jsme odměňovali 

manažery,kteří dosáhli předpokládané finanční výkonnosti. Firma fungovala velmi dobře 

celých 20 let. Přestávalo však být jasné, co má zajistit budoucí růst a do jakých nových oblastí 

by měla firma směřovat své aktivity. Stali jsme se firmou s vysokou návratností investic, ale 

                                                           
22 Inter informatics [online]. 2010 [cit. 2012-03-24]. Dostupné z: http://www.balanced-

scorecard.cz/strategicke-poradenstvi.html 

23
 Kaplan 48 KAPLAN, Robert S a David P NORTON. Balanced Scorecard: strategický systém měření 

výkonnosti podniku. 5. vyd. Praha: Management Press, 2007, s. 48. ISBN 978-80-7261-177-5. 
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s menším potenciálem budoucího růstu. Také z našich finančních výkazů nebylo zcela jasné, 

do jaké míry jsme úspěšní v implementaci dlouhodobých iniciativ.“ 
24

 

 Z výše uvedeného vyplývá, že dříve nebo později firmu v její touze po krátkodobém 

vysokém zisku předstihne konkurence s nějakým inovovaným produktem, a získá tak 

konkurenční výhodu. Čím dál více manažerů si uvědomuje, že žádná firma z dlouhodobého 

hlediska ve světě turbulentní ekonomiky nepřežije, aniž by měla inovační potenciál. Z tohoto 

hlediska je systém BSC výhodný i pro akcionáře, protože jim umožní díky přehlednosti a 

komplexnosti systému lepší kontrolu při správě společnosti.  

 Horváth vidí přínos metody v zavedení metody BSC, protože vznikají problémy 

s řízením v oblastech prosazování strategie, kritice klasického systému ukazatelů, nutnosti 

zpřehlednění reportingu, nutnosti zjednodušení procesu plánování atd. 

2.3.4 Perspektivy BSC 

 Metoda BSC pracuje se čtyřmi perspektivami, a to s finanční a zákaznickou 

perspektivou, perspektivou interních procesů a s perspektivou učení se a růstu. Jak bylo 

uvedeno v minulých kapitolách, metoda představuje vyváženost ( balanced ) mezi 

jednotlivými perspektivami v návaznosti na strategii podniku. V praxi může být právě 

s vyváženostmi jednotlivých perspektiv mezi sebou problém, pokud si jednotliví manažeři 

neuvědomí, že podnik pracující s BSC je postaven na celostním a systémovém principu. 

Například finanční ředitel se bude starat především o úspěšnost ve finanční perspektivě, 

obchodní ředitel o úspěšnost v zákaznické perspektivě. Takový izolovaný přístup by vedl  

k neúčelnosti BSC. 

 Horvath
25

 uvádí, že BSC zamezuje izolaci jednotlivých perspektiv, protože je vidí jako 

vzájemně související a vyvážené. Od každého člena managementu podniku se očekává, aby 

podnik vnímal komplexně a aby tento pohled zřetelně prezentoval. 

 Základním úkolem všech perspektiv je snaha dostat do rovnováhy krátkodobé a 

dlouhodobé cíle podniku, vyvážit hodnocení finančních a nefinančních měřítek očekávanými 

výstupy a hybnými silami výstupů. 

                                                           
24 Kaplan 52 KAPLAN, Robert S a David P NORTON. Balanced Scorecard: strategický systém měření 

výkonnosti podniku. 5. vyd. Praha: Management Press, 2007, s. 52. ISBN 978-80-7261-177-5. 
25

 HORVÁTH & PARTNERS. Balanced Scorecard v praxi. 1. vyd. Praha: Profess Consulting, 2002, s. 

58. ISBN 80-7259-018-9. 
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 Kaplan 
26

 si pokládá otázku, zda stačí jen čtyři perspektivy. Uvádí, že tento počet je 

dostačující, může jich být však více i méně. Autor polemizuje s otázkou, zda je opodstatněné 

vytvářet novou perspektivou, když je často nový námět integrován již ve stávajících 

perspektivách. 

 Důležitá je také podmíněnost jednotlivých perspektiv. Ve finanční oblasti budou 

stanoveny cíle, ze kterých se vyjde při určení cílů v zákaznické perspektivě. Pokud jsou 

nastaveny cíle v zákaznické perspektivě, přejde se k nastavení cílů firemních procesů a 

nakonec budou nastaveny cíle v perspektivě učení se a růstu, přičemž všechny cíle jsou 

vzájemně propojené pevnějšími či volnějšími vazbami. Z výše popsaného je vidět, že směr 

naplnění cílů je opačný než jejich stanovování. 

2.3.4.1 Finanční perspektiva 

 Cílem finanční perspektivy je, aby firma byla dlouhodobě pro své vlastníky či 

potencionální kupující dobrou investicí. Přesněji řečeno, aby vykazovala vysokou 

ekonomickou přidanou hodnotu EVA, vysokou rentabilitu investic ROI a výnosnost 

vloženého kapitálu (ROCE). Akcionáři mají ve svých cílech a měřítkách jasno. Management 

firmy pracující v konceptu BSC musí sladit celopodnikové záměry s finanční perspektivou, 

protože právě finanční perspektiva je zpravidla nařízena akcionáři. 

2.3.4.2 Propojování finančních cílů s firemní strategií 

 Horváth
27

 uvádí jako příklady strategických cílů pro finanční perspektivu.  

Zvýšit výnosnost, zdvojnásobit obrat, dosáhnout vysokého provozního zisku, přijímat 

rizikové zakázky, dosáhnout vysoké rentability kapitálu, prosadit nízkou vázanost kapitálu, 

snížit podíl cizího kapitálu, zvýšit cash-flow, zvýšit shareholder value.  

 Podle Kaplana 
28

 existují tři typy strategií, které mohou firmy použít. Jsou to 

strategie: 

 růstu, 

                                                           
26

 KAPLAN, Robert S a David P NORTON. Balanced Scorecard: strategický systém měření výkonnosti podniku. 

5. vyd. Praha: Management Press, 2007, s. 38. ISBN 978-80-7261-177-5. 

27
 HORVÁTH & PARTNERS. Balanced Scorecard v praxi. 1. vyd. Praha: Profess Consulting, 2002, s. 42. 

ISBN 80-7259-018-9. 

28
 KAPLAN, Robert S a David P NORTON. Balanced Scorecard: strategický systém měření výkonnosti podniku. 

5. vyd. Praha: Management Press, 2007, s. 57. ISBN 978-80-7261-177-5. 
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 udržení se,  

 největších výnosů (sklizně). 

 Firma použije typ strategie v závislosti na tom, v jaké fázi životního cyklu se nachází. 

V růstové fázi může firma pracovat se zápornými peněžními toky a nízkým ROCE a 

například investovat do hmotných aktiv. Finančním cílem pro takovou firmu bude růst obratu.  

Při strategii udržení se předpokládá, že firma klade důraz na cíle a nastavení měřítek 

v oblasti ziskovosti, udržení nebo ještě zvětšení tržního podílu, odstraňování úzkých míst ve 

firemních procesech. Typickými ukazateli mohou být EVA, ROCE a ROA. Protože se většina 

firem nachází právě ve fázi udržení se, sekáváme se tak s hodnocením s výše uvedenými 

ukazateli velmi často. Většina firem v ekonomice se nachází v této strategické fázi.  

Strategie sklizně si klade za cíle snižovat výši pracovního kapitálu a zvyšovat cash 

flow v provozní části. V této strategické fázi je zřejmá neochota akcionářů investovat, naopak 

jejich cílem je spíše získávat co největší výnos z minulých investicí do podniku. Typickým 

měřítkem je dosahování co nejvyššího provozního cash-flow. 

Společným znakem všech strategií je snaha dosahovat dlouhodobě vysokých výnosů. 

 

Obr. 2.6 Měření strategických finančních témat 

 

 Zdroj : KAPLAN, Robert S a David P NORTON. Balanced Scorecard: strategický systém měření výkonnosti 

podniku. 5. vyd. Praha: Management Press, 2007, s. 20. ISBN 978-80-7261-177-5. 
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Na obrázku, vidíme, že ke všem třem strategiím se vztahují tři finanční oblasti neboli 

strategická témata, jak popisuje Kaplan. Tato strategická témata podporují  implementaci, 

kontrolu a vyhodnocování obchodní strategie firmy a jsou zaměřena především na: 

 růst obratu a mix výrobků/služeb (marketingový mix), 

 snižování nákladů/zvyšování produktivity, 

 využití zdrojů/investiční strategie.
29

 

 Každé strategické téma nabízí manažerům několik měřítek, která mohou využít při 

tvorbě podnikového BSC. Pro oblast růstu obratu a mixu výrobku/služeb jsou to kupříkladu 

měřítka jako: nové produkty, nové aplikace, noví zákazníci či trhy, nový mix výrobků a 

služeb atd. Pro druhou oblast jsou typickými měřítky: zvýšení obratu, snížení jednicových 

nákladů, snižování prodejních nákladů a lepší mix distribučních kanálů. Pro oblast využití 

zdrojů jsou charakteristická hlavně následující měřítka: řízení pracovního kapitálu a zlepšení 

využití zdrojů. 

 

 Pokud jsou nadefinované cíle a měřítka finanční perspektivy v souladu s firemní 

strategií, lze přejít ke stanovení zákaznické perspektivy.  Vždy je třeba mít na paměti vztah 

cílů ostatních perspektiv právě k finanční perspektivě.  

 

2.3.4.3 Zákaznická perspektiva 

 Zákaznická perspektiva vychází z toho, že primárním smyslem existence organizace je 

tvorba zisku prostřednictvím uspokojování zákazníků. Cílem zákaznické perspektivy je snaha 

firmy o to, aby poskytovala produkty a služby, které umožní dosáhnout stanovených 

finančních výsledků.  Aby se mohlo dosáhnout předpokládaných finančních výsledků 

v zákaznické perspektivě, musí se obchodní strategie převést do konkrétních, tržně a 

zákaznicky orientovaných cílů. Nejdříve je nutno provést analýzu trhu a určit si tržní 

segmenty, na kterých chceme být úspěšní. V každém tržním segmentu je zapotřebí definovat 

specifické cíle. Dalším faktorem úspěchu je nastavení vhodných měřítek výkonnosti. Měření 

cílů v zákaznické perspektivě je postaveno především na měkkých faktorech, jako jsou 

                                                           
29

  VYSUŠIL, Jiří a David P NORTON. Metoda Balanced Scorecard v souvislostech: implementace a úspěšná 

realizace v řízení podniku. 5. vyd. Praha: Profess Consulting, 2004, s. 54. ISBN 80-7259-005-7. 
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například spokojenost a loajalita zákazníků, předpoklady jejich udržení, schopnost firmy 

získat nové zákazníky. 

 

V zákaznické perspektivě Horváth & Partners
30

,uvádí příklady cílů, jako jsou: 

  

 vybudování stabilní tržní pozice,  

 vytvoření image partnera zákazníků,  

 zvýšení spokojenost zákazníků,  

 zvýšení úrovně známosti,  

 zvýšení úrovně opětovných nákupů,  

 získání pověsti vůdčího inovátora,  

 aktivní obsluha zákazníky,  

 zvýšení podíl na trhu a  

 posílení provázanost zákazníků a podniku.  

 

 Podle Kaplana lze pro každý podnik použít následující základní skupinu strategických 

měřítek: podíl na trhu, udržení zákazníků, získávání nových zákazníků, spokojenost 

zákazníků, ziskovost zákazníků.
31

 

  

  Podíl na trhu - odráží podíl obchodu na daném trhu. Konkrétně mohou být zvoleny 

ukazatele, jako jsou například počet zákazníků, objemy tržeb, počet prodaných výrobků. 

 

Udržení zákazníků – měří absolutně nebo relativně úroveň, jak je podnik schopen 

udržet stávající zákazníky. Ukazatel může například být počet udržených zákazníků a jejich 

loajalita (objemy zakázek). 

 

Získávání nových zákazníků - měří absolutně nebo relativně úroveň, jak podnik 

získává nové zákazníky nebo zakázky. Noví zákazníci se měří počtem nových obchodních 

případů na segmentu trhu a celkovým počtem nových zákazníků. 

                                                           
30

 HORVÁTH & PARTNERS. Balanced Scorecard v praxi. 1. vyd. Praha: Profess Consulting, 2002, s. 165. 

ISBN 80-7259-018-9. 

31
 KAPLAN, Robert S a David P NORTON. Balanced Scorecard: strategický systém měření výkonnosti podniku. 

5. vyd. Praha: Management Press, 2007, s. 25. ISBN 978-80-7261-177-5. 
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Spokojenost zákazníků - stanovuje úroveň spokojenosti dle konkrétních kritérií 

výkonnosti pomocí hodnotové výhody. Metoda měření může být kupříkladu formou 

dotazníků, osobních pohovorů či statistiky. Spokojenost zákazníků je velmi důležitým 

kritériem úspěchu firmy. Nespokojený zákazník způsobí nejen to, že produkty či služby příště 

nekoupí, ale svou nespokojenost rozšiřuje dále tak, že firmě vytváří negativní reklamu.  

 

Ziskovost zákazníků - měří čistý zisk, který zákazník nebo tržní segment podniku přinese 

po odečtení zvláštních výdajů na podporu zákazníka. Měří se podílem zisku na jednotlivé 

zákazníky. 

 

Společným rysem výše popsaných měřítek je to, že jsou měřítky tradičními, protože 

výsledek měření je znám se zpožděním. Firma tak může ztratit zákazníka, protože nestačí 

rychle změnit svoji obchodní strategii. Pokud ho chce získat zpět, musí pak investovat často 

nemalé zdroje na jeho získání. Proto Kaplan s Nortonem zavádějí předstižné indikátory, 

pomocí nichž management může rychle reagovat na změny v cílových segmentech trhu a 

zvolit podle toho strategii jak zachovat daný objem obchodu s cílovými zákazníky nebo ho 

ještě zvětšit.  Kaplan zavádí tedy tři skupiny vlastností: 

 

 vlastnosti výrobků a služeb: funkčnost, kvalita a cena,  

 vztahy se zákazníky: zkušenosti s nákupem a osobní vztah,  

 image a pověst podniku.  

 

Manažer může výběrem konkrétních cílů a měřítek z těchto skupin směřovat svojí obchodní 

strategii tak, aby byla v daném případě co nejlepší pro dosažení finančních měřítek. 

 

2.3.4.4 Perspektiva interních podnikových procesů 

Tato perspektiva zahrnuje provoz firmy. Cílem perspektivy interních podnikových 

procesů je nastavit oblast výroby, logistiky, řízení kvality, inovačního prostředí tak, aby byly 

v harmonii se zákaznickou a finanční perspektivou. Pokud porovnáme oblast interních 

podnikových procesů  například se zákaznickou perspektivou nebo perspektivou učení se a 

růstu z  hlediska složitosti měřitelnosti, zjistíme, že je zde jednodušší měřit dosahování cílů 

oproti jiným perspektivám. Je to dáno především rozvojem systémů řízení jakosti ve snaze 
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optimalizovat podnikové procesy. Metoda BSC však přináší novy pojetí podnikových procesů 

v souvztažnosti k provázanosti s vizí a strategií podniku a ostatními perspektivami. 

Perspektiva interních podnikových procesů stanovuje kritické podnikové procesy, které 

zaručují spokojenost zákazníků. 

Mohou být uvedeny příklady cílů v perspektivě interních podnikových procesů dle Horvátha
32

.  

 

 Zvýšit efektivitu klíčových procesů,  

 orientovat se na procesy,  

 zvýšit flexibilitu procesů,  

 zkrátit dobu vývoje nového produktu,  

 rychleji sestavovat nabídky,  

 zlepšit úroveň spolupráce s dodavateli,  

 dosáhnout zvýšení kapacity,  

 zkrátit dodací lhůty, zefektivnit poskytované služby, optimální dostupnost produktu,  

 snížit režijní náklady,  

 zavést ISO normy pro zajištění kvality   

 vybudovat síť strategických partnerství. 

 

 Vysušil
33

 uvádí, že podnikové procesy musí mít svou perspektivu. Je nutné, aby 

splňovaly dva předpoklady. Musí jít o proces, tedy o soustavu na sebe navazujících činností, a 

zároveň tento proces musí být hodnotový, tj. musí sledovat průběžně tvorbu hodnot 

v podniku. Pokud spojíme tyto dva předpoklady, výsledkem je hodnotový řetězec, v němž na 

sebe jednotlivé články navazují.  
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 HORVÁTH & PARTNERS. Balanced Scorecard v praxi. 1. vyd. Praha: Profess Consulting, 2002, s. 56. 
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Obr 2.7: Perspektiva interních podnikových procesů 

 

Zdroj : KAPLAN, Robert S a David P NORTON. Balanced Scorecard: strategický systém měření výkonnosti 

podniku. 5. vyd. Praha: Management Press, 2007, s. 89. ISBN 978-80-7261-177-5. 

 

Z obrázku, jehož autorem je Kaplan, vidíme hodnotový řetězec interních podnikových 

procesů.  

 

Inovační proces  

 Význam řetězce inovačního procesu závisí na tom, v jakém odvětví firma podniká. 

Například farmaceutické, softwarové, automobilové společnosti nebo společnosti zabývající 

se hi-tech technologiemi musí neustále investovat značné prostředky do vývoje a výzkumu. 

Investice do inovací mohou převýšit investice do provozního procesu. Vysoké investice jsou 

způsobeny například dlouhodobým vývojem produktu, složitostí designového nebo 

technického řešení, zkracující se dobou životnosti produktu apod. Inovační proces tvoří dva 

prvky, viz obrázek. Management firmy hledá odpovědi na základní otázky, např. jaké výhody 

budoucího produktu zákazník ocení nebo zda můžeme s využitím inovací a uvedením těchto 

výhod na trh předstihnout konkurenci. Druhým prvkem je vytvoření nabídky, výrobku či 

služby před uvedením na trh. Měřítka inovačního procesu mohou být například doba vývoje 

nových produktů, procento prodeje nových výrobků, uvedení nového výrobku na trh 

v porovnání s plánem nebo konkurencí, měření doby zvratu apod. 

 

Provozní proces  

 Provozní proces začíná objednávkou od zákazníka a končí převzetím výrobku či 

služby a představuje krátkodobé vytváření hodnoty v podniku. Cílem je zpracovat a realizovat 

objednávku kvalitně, rychle a s nejnižšími náklady. Proto se firmy snaží optimalizovat 

procesy a zavádět systém řízení jakosti. Proces může být měřen například pomocí systému 

řízení jakosti z řady ISO nebo TQM. Společným znakem všech systémů měření jakosti je 

hledání vyváženosti mezi časem, jakostí a náklady.  
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Poprodejní servis  

 Představuje péči o zákazníka až do konce životního cyklu výrobku. Do poprodejního 

servisu můžeme zahrnout záruční a nezáruční opravy, převzetí a zajištění ekologické 

likvidace nefunkčních a vrácených výrobků. Při měření výkonnosti jsou důležité faktory jako 

čas, kvalita servisu a výše nákladů. Měřítkem může být například počet reklamací, rychlost 

odezvy na požadavek.  

 

2.3.4.5 Perspektiva učení se a růstu 

 Cíle v perspektivě učení se a růstu vytvářejí infrastrukturu, která umožňuje dosahovat 

cílů i v ostatních perspektivách. Infrastrukturou se rozumí lidé, systémy, procedury. Podle 

Kaplana existují tři základní oblasti perspektivy učení se a růstu: 

 schopnosti zaměstnanců, 

 schopnosti informačního systému, 

 motivace, delegování pravomocí a angažovanost.
34

 

 

 Perspektiva učení a růstu se zaměřuje na to, co se podnik musí naučit, v jakých 

oblastech by se jeho zaměstnanci měli zlepšit nebo změnit své postupy. Většina těchto 

ukazatelů se váže ke schopnostem zaměstnanců a manažerů. 

V rámci perspektivy učení se a růstu uvádím některé cíle podle Horvátha
35

: 

 spokojenost zaměstnanců,  

 zvyšování jejich produktivity a udržení zaměstnanců,  

 zvýšení úrovně znalostí cizích jazyků,  

 modernizace staré struktury,  

 zvýšení podílu kvalifikovaných odborných pracovníků,  

 omezení poruchy informačních systémů,  

 proniknutí na trh s novými produkty   

                                                           
34

 KAPLAN, Robert S a David P NORTON. Balanced Scorecard: strategický systém měření výkonnosti podniku. 

5. vyd. Praha: Management Press, 2007, s. 89. ISBN 978-80-7261-177-5. 

35
 HORVÁTH & PARTNERS. Balanced Scorecard v praxi. 1. vyd. Praha: Profess Consulting, 2002, s. 158. 

ISBN 80-7259-018-9. 
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 zpřístupnění strategické informace. 

 Spokojenost zaměstnanců je stěžejním faktorem při implementaci metody BSC.  

Představuje klíč k úspěchu firmy. Spokojení zaměstnanci odvádějí kvalitně svou práci, mají 

nové myšlenky a nápady, které mohou být významné pro efektivitu procesů.  Spokojený 

zaměstnanec se zpravidla ztotožňuje s podnikovou strategií. Management by měl neustále 

zjišťovat spokojenost zaměstnanců a měl by mít schopnost udržet kvalitní zaměstnance. Také 

by měl umět kontrolovat jejich produktivitu. Hybnými silami může být například podnikové 

klima, míra kompetencí, systém odměňování zaměstnanců a technologická infrastruktura. 

 

 Informační systém zabezpečuje zaměstnancům na všech podnikových úrovních 

plynulý a rychlý informační tok a poskytuje zpětnou vazbu. Podnikové zdroje jsou tak 

využívány efektivně. Fungující informační systém je velmi cenný při zjišťování naplňování 

strategie. Díky zpětné vazbě lze hodnotit stav naplňování aktuální strategie, strategii 

upravovat či přijmout novou strategii.  

 

 Motivace, delegování pravomocí a angažovanost je další součástí perspektivy učení se 

a růstu. Management musí stimulovat zaměstnance k tomu, aby přispívali k plnění 

strategických cílů podniku, a také jim k tomu musí dát odpovídající kompetence. Cílem je 

vytvoření prostředí, které podporuje motivaci a iniciativu pracovníků. Měřítkem může být 

například počet podnětů na zaměstnance, počet implementovaných podnětů či měření 

úspěšnosti plnění osobních cílů, které jsou v souladu s firemní strategií. 

 

2.3.4.6 Strategické mapy 

Řetězce příčin a následků (strategické mapy) modelují souvislosti a závislosti mezi 

jednotlivými strategickými cíli v rámci jedné perspektivy a mezi ostatními perspektivami. 

Také tyto řetězce příčin a následků ukazují na vzájemné účinky při dosahování cílů. Pro 

vedení firmy vytvářejí vědomí souvislostí a významu různých cílů, podporují společné 

porozumění celé strategie a její srozumitelnost
36

. 

                                                           
36

 HORVÁTH & PARTNERS. Balanced Scorecard v praxi. 1. vyd. Praha: Profess Consulting, 2002, s. 158. 

ISBN 80-7259-018-9. 
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Strategickou mapu je možné zpracovat v podobě několikastránkového dokumentu. 

V dnešní době je však lepší použít vhodný software, který umožní grafické zpracování a tím i 

lepší srozumitelnost. Tím se získá jasnější představa o vazbách mezi jednotlivými 

strategickými cíli a lepší pochopení strategie pro všechny zaměstnance ve firmě. Tím dochází 

ke zlepšování vzájemné komunikace. Ilustrativním příkladem může být výstup z programu 

IndoGo. 

Obr 2. 8 Příklad strategické mapy

 

Zdroj : INTERINFORMATISC.CZ. Strategická mapa [online]. 2006 [cit. 2012-03-24]. Dostupné z: 

http://www.mereniprocesu.cz/strategicka-mapa-obrazek.html 

 

2.3.5 Implementace BSC ve firmě 

 Pokud se management rozhodne zabývat myšlenkou o zavedení BSC, musí mít 

vytvořenou vizi svého podnikání a strategie. BSC je jen podpůrným systémem, který umožní 

každý den měřit dosahování splnění strategických cílů. Zpětná vazba plnění strategie dovolí 

managementu rychle reagovat na změnu a upravovat stávající strategii nebo navrhnout zcela 

novou.  

 Při implantaci BSC v podniku je úkolem převést podnikovou strategii do podoby 

ukazatelů, které jsou pro její realizaci zásadní a které zajistí sdílení podnikové strategie všemi 

zaměstnanci vertikálním i horizontálním směrem v hierarchii společnosti. Také je třeba 

definovat pravidla komunikace a informační toky uvnitř firmy.  
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Podle článku Vodičky by se nemělo zapomínat na důležité faktory, jako jsou
37

:  

 

 stanovit si reálný plán a cíl, zaměřit se na praktické a podstatné věci,  

 stanovit vhodnou metodiku pro sledování plnění cílů,  

 zvolit správnou dobu pro realizaci a vybrat vhodný tým pracovníků. 

 

 Na začátku úvah o zavádění BSC si musíme definovat, jaký by byl přínos 

implementace BSC a co pro firmu bude znamenat v budoucnu. Úkolem BSC není v žádném 

případě nalézt nebo definovat vhodnou strategii. Musí existovat vize vrcholového 

managementu nebo vlastníků, které jsou konkretizovány ve firemní strategii. Pokud tomu tak 

není, neexistuje důvod z praktického hlediska zabývat se metodami nebo nástroji pro BSC. 

 

 Implementace může probíhat v několika různých fázích. Nejčastěji bývá implementace 

členěna do pěti fází, které obsahují všechny potřebné akce a postupy pro jednotlivé etapy 

zavedení projektu. Autorem je Horváth
38

. 

 

V 1. fázi vytvoříme organizační předpoklady pro implantaci BSC. Nejdříve 

 bude určena architektura BSC,  

 potom definována projektová organizace,  

 dále bude uspořádán průběhu projektu,  

 následně pak bude zajištěna informovanost, komunikace a participace,  

 dále pak standardizace a komunikace používaných metod a jejich náplň a zohlednění 

kritických faktorů úspěchu.  

 

V 2. fázi: bude vyjasněna strategie.  

 Prvním krokem je kontrola strategických předpokladů,  

 pak stanovení strategického zaměření a  

 integrace BSC do tvorby strategie.  

 

                                                           
37

 SYSTEMONLINE.CZ.BSC[online]. 2002. vyd. 2002 [cit. 2012-04-24]. Dostupné 
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3. fází.rozumíme tvorbu BSC, která začíná  

 odvozením strategických cílů,  

 následně vybudováním vztahů příčin a následků,  

 pak jsou vybrána měřítka,  

 stanoveny cílové hodnoty a  

 určeny strategické akce.  

 

4. fáze představuje rozšíření (roll-out), která je zahájena  

 zavedením BSC v celém podniku,  

 následuje pak rozšíření BSC na další organizační jednotky,  

 pak sladění jednotlivých BSC mezi organizačními jednotkami,  

 a nakonec zajištění kvality a dokumentace výsledků.  

 

5. fáze představuje zajištění nepřetržitého používání BSC, která začíná  

 integrací BSC do manažerských a řídicích systémů,  

 potom pokračuje integrací BSC do systému plánování,  

 následně pak řízením lidských zdrojů s pomocí BSC,  

 pak integrací BSC do systému reportingu,  

 dále pak propojením s koncepcí Shareholder Value,  

 sladěním používání koncepcí EFQM a BSC,  

 pak podporou BSC systémy řízením rizika a  

 podporou BSC výpočetní technikou.  

  

 Pro úspěšnou implementaci BSC je nutné mít promyšlenou strukturu projektu, protože 

zavádění BSC ovlivní firmu ve všech oblastech. Rizikem se může stát snaha o rychlé 

zavedení BSC, obzvláště v případě, kdy firma nemá jasnou vizi a strategii a kdy není schopna 

průběžně měřit své finanční a procesní ukazatele. Také může být zásadním komunikační 

bariéra.  

 Pokud firma zavede systém BSC, bude to pro ni přínosem - umožní to průběžnou 

kontrolu plnění strategických cílů, díky poskytnutému přehledu o výkonnosti všech 

podnikových procesů. Manažerům je umožněno efektivní řízení těchto procesů, dojde k  
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převedení strategie do praxe a propojení s operativními činnostmi. BSC umožňuje zkvalitnit 

řízení a zlepšit alokaci zdrojů, a tak dochází k propojení všech řídících stupňů a k zaměření na 

stejné cíle, které jsou všem srozumitelné, tedy každý zaměstnanec ví, co se po něm požaduje, 

ví, za co je zodpovědný, a podle toho je i odměněn. Rozhodování manažerů je efektivnější a 

méně riskantní. Snižují se náklady, zvyšuje se produktivita a efektivita jejich práce.To vše 

tvoří základ pro definování priorit činností a rozdělení zdrojů, identifikaci metod „best 

practises“ a benchmarking“, průhlednost procesů a stanovení odpovědností, efektivnější 

proces rozhodování, lepší predikci na základě předchozích klíčových informací.
39
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3 Aplikace metody BSC ve firmě 
 

3.1  Obecná charakteristika společnosti 

 V této kapitole budou použity informace z webových stránek firmy BODOS Czechia 

a.s.
40

 

Název společnosti      : BODOS Czechia a. s. 

Sídlo:              :  Mánesova č. 1 v Boskovicích 

Základní jmění:   : 2 000 000 Kč 

Datum vzniku:             :  8. prosince 2005 

Identifikační číslo:       :  27668621 

Právní forma:                : akciová společnost 

 Dne 22. 12. 2005 byl rozhodnutím společnosti BODOS a. s., jako jediného akcionáře, 

navýšen základní kapitál nepeněžitým vkladem, a to dopravní technikou. Tento nepeněžitý 

vklad byl splacen ke dni 1. 1. 2006. Upsáno bylo 51 722 ks listinných akcií na majitele ve 

jmenovité hodnotě 1 000 Kč na jednu akcii. K 1. 1. 2006 bylo na dceřinou společnost BODOS 

Czechia a. s. převedeno podnikání v oblasti provozování silniční nákladní dopravy. 

Předmět podnikání dle obchodního rejstříku: 

 Silniční motorová doprava nákladní, 

 zasilatelství,  

 reklamní činnost a marketing,  

 velkoobchod,  

 specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím,  

 pronájem a půjčování věcí movitých,  

 zprostředkování obchodu a služeb,  

 skladování zboží a manipulace s nákladem. 

 

 

                                                           
40
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Historie společnosti  

Společnost BODOS Czechia a. s. je dceřinou společností společnosti BODOS a. s., která bylo 

založena v roce 2005. Její vývoj však začíná v roce 1945, proto uvádím její stručnou historii. 

 

1945 – Založení autosprávy při ČSD Boskovice  

1991 – Na základě zakladatelské listiny MV ČSFR vznik samostatného státního podniku 

ČSAD Boskovice  

1993 – Na základě zakladatelské listiny FNM ČR vznik ČSAD Boskovice a. s. 

1995 – První valná hromada reálných vlastníků, završení základního procesu privatizace  

1998 – Změna obchodního jména společnosti na BODOS a. s.  

2005 – Vznik společnosti BODOS Czechia a. s. jako samostatný právní subjekt.   

1.2.1 Předmět podnikání  

 Hlavním předmětem podnikání společnosti BODOS Czechia a. s. je silniční motorová 

nákladní doprava.  

 

Nákladní doprava  

 Společnost se v rámci silniční motorové nákladní dopravy zaměřuje hlavně na tyto 

činnosti:  

 Regionální rozvoz zboží – rozvoz potravin, rozvoz potravin pod řízenou teplotou, rozvoz 

průmyslového zboží, kamionová doprava, svoz syrového mléka.  

Regionální rozvoz zboží  

 Společnost BODOS Czechia a. s. nabízí rozvoz a skladování formou dopravního 

střediska. Na základě požadavků zákazníka poskytuje rozvoz zboží vozidly různé užitečné 

hmotnosti. Společnost poskytuje regionální rozvoz zboží zejména pro tyto podniky: 

PENAM, a. s. – výrobce a prodejce pekařských a cukrářských výrobků,  

 AHOLD Czech Republic, a. s. (Albert) – provozovatel sítě hypermarketů a supermarketů,  

 Alimpex food, a. s. – velkoobchod a distributor čerstvých mléčných potravin.  
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Kamionová doprava  

 Kamionovou dopravu společnost realizuje téměř ve všech zemích Evropy. Tato 

doprava se dělí na čtyři hlavní skupiny podle druhu použité dopravní techniky:  

 přeprava plachtovými návěsovými soupravami  

 přeprava zboží pod řízenou teplotou  

 přeprava nadměrných nákladů  

 přeprava tekutých potravin a surovin  

 

Svoz syrového mléka z mléčných farem do mlékáren  

 Tuto činnost společnost vykonává speciálními cisternovými vozidly pro svoz mléka. 

Vozidla jsou vybavena čerpadly na mléko, průtokoměry mléka a zařízením pro odběr vzorků 

mléka. Cisterny jsou vyrobeny z potravinářské nerezové oceli a mohou být dle požadavků 

zákazníka tepelně izolovány.  Společnost sváží syrové mléko pro tyto mlékárny:  

OLMA, a. s. - výrobce a prodejce mlékárenských produktů,  

 Moravia Lacto, a. s. – dodavatel základních čerstvých mléčných výrobků a sýrů,  

Mlékárna Olešnice, RMD – výrobce trvanlivého mléka, másla a přírodních sýrů.  

 

 Společnost BODOS Czechia a. s. má kromě hlavního sídla v Boskovicích i několik 

odloučených pracovišť nákladních dopravy, a to v těchto městech:  

 Praha, Olešnice na Moravě, Bruntál, Znojmo, Prostějov, Olomouc, Benešov,  

 Jihlava, Brno, Moravská Třebová, Kroměříž, Uničov. 

 

Přeprava kusových zásilek  

 Společnost BODOS Czechia a. s. je součástí systému kusových zásilek Sdružení 

Radikálka a poskytuje přepravní služby v rámci tohoto systému. Jedná se o systém přepravy 

kusových zásilek z domu do domu na území celé České republiky, který využívá sítě 

pravidelných nákladních linek a překladišť sdružených zasílatelů. Přímou návaznost má na 

obdobný přepravní systém ve Slovenské republice.  
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Skladování  

 BODOS Czechia a. s. nabízí skladovací služby jako outsourcing skladovacích činností 

zákazníka. Jedná se o:  

 zajištění skladovacích činností u zákazníka v jeho skladovacích prostorách,  

 zajištění skladovacích činností v lokalitách určených zákazníkem.  

 

Organizační struktura společnosti  

 

Orgány společnosti  

 Právní formou společnosti BODOS Czechia je akciová společnost. Statutárním 

orgánem společnosti je představenstvo, jehož předsedou je Ing. Peter Baďura a 

místopředsedou Ing. Petr Kvapil. Představenstvo zastupuje společnost vůči třetím osobám 

před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu. Předsedou dozorčí rady je Ing. Josef 

Štěpánek. 

 

Vnitřní uspořádání společnosti  

 Základním organizačním útvarem je hospodářské nebo nákladové středisko jako 

ekonomický a organizačně samostatný celek. Střediska se dále podle potřeb společnosti 

mohou ekonomicky dělit na účelová střediska. Společnost je rozdělena na osm jednotlivých 

středisek z hlediska rozhodujícího předmětu podnikání:  

  

100 – režijní středisko,  

 110 – středisko cisternové dopravy – kamiony,  

 111 – středisko cisternové dopravy – svoz,  

 112 – středisko kamionové dopravy,  

 113 – středisko systémů přepravy kusových zásilek a rozvozu oken,  

 114 – středisko skladování,  

 115 – středisko dopravy potravin s řízenou teplotou – rozvoz,  

 118 – středisko dopravy potravin – rozvoz pečiva.  
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3.2 Strategická analýza 

3.2.1 PEST analýza 

PEST analýza je požívána jako nástroj pro analýzu změn okolí. Pomocí této analýzy 

můžeme zjistit možné dopady změn na podnik vztahujících se k příslušným faktorům:  

Politic ( politické hledisko),  

Ekonomic (ekonomické hledisko), 

Social ( sociální hledisko),  

Technology ( technologické hledisko). 

 

P - Politické faktory  

 

Politické faktory jsou důležité z hlediska možnosti změn legislativy vlivem politického 

smýšlení.  Konkrétně nás zajímají politické tendence v rozhodování v oblastech změny sazby 

spotřební daně na pohonné hmoty, vývoj cen mýtného, zamýšlená politika zaměstnanosti, 

odvody sociálního a zdravotního pojištění na zaměstnance, sazba daně z příjmu právnických 

osob.   

Vzhledem k vývoji ekonomiky a výpadku příjmů státního rozpočtu můžeme očekávat snahu 

politiků o zvyšování finanční zátěže v podobě prosazování tendencí, jak jsem výše uvedl. 

 

E - Ekonomické faktory  

 

Vývoj ekonomiky 

,,Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy vzrostl ve 4. 

čtvrtletí 2011 podle předběžného odhadu meziročně o 0,5 %, ve srovnání s předchozím 

čtvrtletím naopak o 0,3 % klesl. Za rok 2011 vzrostl HDP o 1,7 %, v průběhu roku přitom 

postupně ztrácel na tempu.“
41

 

 

 

                                                           
41

 CZSO.CZ. Předběžný odhad čtvrtletního HDP [online]. 2012 [cit. 2012-03-24]. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cpoh021512.doc 
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Změna sazby mýtného 

 Od 1. ledna 2012 dochází ke změnám zpoplatnění jízdy na dálnicích, rychlostních 

silnicích a vybraných silnicích I. třídy pro vozidla s hmotností nad 3,5 tuny v emisních třídách 

Euro 0 až Euro IV. U vozidel v emisní třídě Euro V a vyšší zůstávají sazby mýtného 

zachovány ve stejné výši jako v roce 2011.  

 

 Další faktor, který působí nepříznivě na podnikání v oboru, je cena nafty. Obecně 

podnikání v autodopravě shrnuje ratingová agentura  Čekia : ,,Podnikání v oblasti dopravy a 

logistiky patří k nejrizikovějšímu v České republice. V srovnání s tuzemskou podnikatelskou 

základnou v dopravě působí o polovinu méně „vynikajících" firem a o 22,2 % více firem v 

úpadku. Krachem je ohrožena každá čtvrtá firma (22,1 %). Analýzu aktuálního rozložení 

rizikovosti podnikatelské základny v ČR dnes zveřejnila agentura ČEKIA v rámci sektorové 

analýzy Doprava a logistika (NACE 49 – 53). Výsledky hodnocení vycházejí z metodiky 

ratingového modelu ČEKIA Stability Rating, jehož cílem je odhadnout riziko úpadku firmy v 

následujících dvanácti měsících.“
42

 

 

 

S - Sociální faktory  

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dosáhla míra nezaměstnanosti v 

Jihomoravském kraji ke konci letošního března 10,32 %. Meziročně se snížila 

o 0,78 procentního bodu a proti konci roku 2010 byl zaznamenán pokles o 0,55 bodu. Mezi 

čtrnácti kraji České republiky byla míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji 5. nejvyšší a 

proti republikovému průměru byla vyšší o 1,11 procentního bodu.
43

 

I přes velkou míru nezaměstnanosti v kraji se dopravní firmy v Jihomoravském kraji potýkají 

s nedostatkem kvalifikované pracovní síly v oblasti dopravy.  

 

T- Technologické faktory  

Technologické faktory, které ovlivňují společnost Bodos Czechia, jsou především 

inovace v oblasti vývoje nákladních vozidel a autobusů. Současný trend se vyznačuje 

                                                           
42

 CEKIA.CZ. Tisková zpráva [online]. 2012 [cit. 2012-03-24]. Dostupné z: http://www.cekia.cz/cz/archiv-

tiskovych-zprav/206-tz110126 
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 CEKIA.CZ. Míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji [online]. 2012 [cit. 2012-03-24]. Dostupné z: 
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- 43 - 
 

vývojem motorů s nízkým obsahem emisí, euro5 a euro6  . Předností jsou nízké emise a 

daňové zvýhodnění , ale i spotřeba paliva. Inovace technologií v podobě nákupu nových vozů 

Mercedes je strategickým záměrem společnosti BODOS Czechia. Pravidelná obnova 

vozového parku přispívá ke snížení rizika nečekaných oprav starších vozidel a také dochází 

ke snížení rizika nesplnění požadavku na přepravu. 

 

3.2.2 SWOT analýza 

 Cílem strategické analýzy je analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb – 

SWOT analýza.  Zkratka je vytvořena z anglických názvů: „Strengths“, „Weaknesses“, 

„Opportunities“ a „Threats“. Analýzu vnitřního prostředí tvoří analýza silných a slabých 

stránek. Analýzu vnějšího prostředí zajišťuje hodnocení příležitostí a hrozeb. 

 

Silné stránky 

 

 Finanční stabilita – podpora mateřské společnosti BODOS a.s., 

 akcionáři jsou členy managementu, 

 dobrá pověst společnosti, stabilita na trhu, 

 diverzikace podnikatelské činnosti, 

 dlouhodobé smluvní vztahy s více obchodními partnery, 

 speciální CMR doprava, 

 vlastní zázemí společnosti (budovy, parkovací plochy). 

 

Slabé stránky 

 

 Nedostatek spolehlivých a odpovědných řidičů 

 jazyková vybavenost zaměstnanců, 

 snížení počtu zakázek, 

 nedostatečná marketingová strategie, 

 závazky po splatnosti, 

 dlouhé inkaso pohledávek. 
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Příležitosti 

 Investice do nových vozidel a technologií, 

 Možnost vstupu na východní trhy, 

 zvýšená nabídka lidí na trhu práce, 

 přebírání zákazníků konkurence. 

 

 

Hrozby 

 Zvyšující se cena motorové nafty, 

 konkurence v oboru, 

 riziko nedobytných pohledávek, 

 posilování české koruny, 

 legislativní prostředí, 

 velká konkurence v odvětví, 

 zvyšování cen mýtného v ČR, 

 ekonomická krize – snížení objemu přepravovaného zboží. 

 

 

3.2.3 Porterův model 5 konkurenčních sil 

Vyjednávací síla zákazníků (odběratelů) 

Mezi největší zákazníky v nákladní dopravě společnosti patří:  

 OLMA, a. s. - výrobce a prodejce mlékárenských produktů,  

 Moravia Lacto, a. s. – dodavatel základních čerstvých mléčných výrobků a sýrů,  

 VELUX A/S (Dánsko) – prodejce střešních oken a jejich doplňků,  

 Danone, a. s. – výrobce mléčných produktů a minerální vody,  

 PENAM, a. s. – výrobce a prodejce pekařských a cukrářských výrobků.  

 

 BODOS Czechia a. s. se zaměřuje na dopravu po území ČR a po celé Evropě. 

Vyjednávací síla největších zákazníků je poměrně velká, protože odběratelé si uvědomují, že 

tvoří svými objednávkami značný obrat společnosti.  Malou vyjednávací sílu představují noví 

zákazníci, kteří neovlivňují tolik obrat společnosti jako velcí partneři. Vyjednávací síla 
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zákazníků u nákladní dopravy je obecně vysoká i vlivem vysoké konkurence na trhu. 

Odběrateĺé si zpravidla diktují konkrétní podmínky jako nízkou cenu, vysokou kvalitu, 

rychlost realizace, dlouhou dobu splatnosti a podobně.  

 

Vyjednávací síla dodavatelů  

 Vyjednávací síla dodavatelů není vysoká u firmy BODOS Czechia a.s. Je to 

způsobené velkou konkurencí mezi dodavateli a také tím, že společnost nepoptává zpravidla 

žádné speciální produkty a také změna dodavatele nepředstavuje zvýšené náklady pro 

společnost. Významnými dodavateli společnosti BODOS Czechia a. s. jsou:  

 BODOS, a. s. – pohonné hmoty, pronájem nebytových prostor a odstavných ploch, 

administrativní služby, W. A. G.  minerální paliva, a. s. – kreditní systém, tankování 

pohonných hmot, platby mýtného atd.,TEZAS, a. s. - oprava a údržba vozového parku. 

Hrozba vstupu nových konkurentů  

Hrozba vzniku nových českých firem, které by mohly negativně ovlivnit tržní pozici 

společnosti  Bodos Czechia, je nepravděpodobná, vzhledem k velké kapitálové náročnosti 

podnikání. Nebezpečí však můžeme vidět i v hrozbě vstupu nových konkurentů, zejména ze 

zahraničí, například z Polska.   

Společnost BODOS Czechia je kapitálově silná, její služby a komunikace se zákazníky by 

měly být ještě na vyšší úrovni. Obranou proti konkurenci může být například krátkodobé 

snižování cen služeb. 

 

Hrozba substitutů  

V oblasti silniční nákladní dopravy je hrozba substitutů nízká. Je však třeba neustále 

sledovat trh. V dnešní době se objevuje trend rostoucí kombinované přepravy, který však 

zatím nemůže ovlivnit významně snížení přepravovaného množství zboží po silnicích, protože 

ČR nemá dostatečnou železniční infrastrukturu a konkurenční prostředí. 

 

Rivalita firem působících na trhu  

V autodopravě je rivalita mezi firmami veliká. Konkurenční boj tlačí velmi dolů na ceny 

přepravy. Ekonomická krize snížila množství přepravovaného zboží a tím podnítila na trhu 

autodopravy snahu firem o přežití.  Ty pak mají vysoké fixní náklady a nízké výnosy, proto 
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vytvořit zisk pro menší dopravní firmu není jednoduché. Dalším problémem je dlouhá splatnost 

faktur.  

Největšími konkurenty společnosti BODOS Czechia a. s. jsou:  

 ZDAR, a. s.  

 FTL – First Transport Lines, a. s 

 

3.3 Finanční analýza společnosti 

Cílem  této kapitoly bude seznámení s finanční situací podniku a její zhodnocení na 

základě finančních ukazatelů.  Finanční analýza společnosti Bodos Czechia a.s. bude 

provedena za roky 2006-2010 a bude popisovat všechny důležité aspekty hospodaření 

podniku a bude sloužit jako podpůrný prostředek pro stanovení finančních cílů při aplikaci 

metody BSC na firmu. 

 

3.3.1 Analýza poměrových ukazatelů 

3.3.1.1 Analýza rentability 

Tab. 3.1 Ukazatele rentability  

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 

Rentabilita  aktiv  (ROA) 0,96% -1,73% -4,32% 1,40% 1,72% 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 4,53% -8,24% -21,16% 5,92% 7,54% 

Rentabilita  tržeb (ROS) 0,46% -0,62% -1,41% 0,58% 0,79% 

Rentabilita dlouhodob. zdrojů (ROCE) 7,09% -0,61% -9,25% 7,95% 10,04% 

Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) 3,48% 1,40% -0,81% 3,84% 4,94% 

Zdroj : vlastní zpracování 

Vzorce pro výpočet jsou uvedeny v příloze.
44
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             Graf 3.1. Vývoj rentability 

 
Zdroj : vlastní zpracování 

 

Rentabilita  celkového kapitálu – ROA  
 

Ukazatel slouží pro informace o výnosnosti kapitálu vloženého do společnosti 

z vlastních nebo cizích zdrojů, hodnotí efektivnost vloženého kapitálu. Ukazatel dosahující 

maximálních hodnot od 12 % do 15% je v zahraničí chápán jako průměrný. Záporné hodnoty 

ROA jsou v letech 2007-2008  a vzestup v roce 2009 a 2010 je ovlivněn hospodářským 

výsledkem. Z toho je vidět, že ukazatel bude mírně klesat nebo setrvávat na stejné hodnotě, 

protože v dalších letech lze předpokládat mírné zvýšení nákladů a tím i pokles marží na cenu 

dopravních služeb. Společnost je pod průměrnými hodnotami rentability celkového kapitálu, 

ale v oblasti dopravních služeb je to zcela běžná. Vychází se z porovnání významných 

konkurenčních firem v oblasti autodopravy. 

 

 

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE  
 

Ukazatel sděluje informace o výnosnosti vloženého kapitálu a vyjadřuje především 

efektivnost vloženého kapitálu pro vlastníky. Společnost za sledované období vykazuje velmi 

různé hodnoty. Obecně by hodnoty ukazatele měly být vyšší než bezriziková úroková míra, 

například státní obligace. Bylo provedeno srovnání s odvětvovými průměry pomocí INFA 
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modelu na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a hodnoty ve sledovaném období 

přesahují mimo roky 2007 a 2008 odvětvové průměry. V roce 2006  byl stav ukazatele 4,53 

%, v roce 2007 došlo k poklesu do záporných hodnot -8,24 % a v roce 2008 byl zaznamenán 

velmi výrazný pokles až na -21,16 %. V roce 2009 došlo k růstu na 5,92 % a v roce 2010 na 

7,54 %.  Výrazný výkyv v ROE, který kopíruje i ukazatel ROA byl způsoben výraznou 

zápornou změnou ve výši provozního výsledku hospodaření. 

 

Rentabilita tržeb – ROS  

 

Má vypovídající schopnost o tom, s jakým obchodním rozpětím je podnik schopen 

realizovat svůj výkon na trhu. Vyjadřuje, kolik připadá čistého zisku na 1 Kč tržeb. 

Rentabilitu tržeb firmy BODOS Czechia lze hodnotit jako špatnou. Pohybuje se pod 

rozmezím doporučených hodnot 2 % až 6 %. Předpokládá se, že na ukazatel rentability tržeb 

má vliv současná ekonomická krize.  

Rentabilita dlouhodobých zdrojů – ROCE  

 

 Tento ukazatel měří výnosnost dlouhodobého kapitálu zapojeného do fungování 

společnosti. Měl by být vyšší, než jsou úroky z úvěrů půjček, protože jinak každé další 

zadlužení znamená snížení zisku pro akcionáře. V roce 2010 dosáhl ukazatel nejvyšších 

hodnot ze všech sledovaných období, a to na 10,04 %. 

Rentabilita vloženého kapitálu – ROI  

 

Rentabilita vloženého kapitálu  představuje  celkový zisk z investic, který do roku 

2008   klesá a od roku 2009 opět roste. V roce 2008 jsou hodnoty záporné. Je to způsobeno 

záporným výsledkem hospodaření v tomto roce.  Doporučená hodnota ukazatele je 12-15 %
45

.  

Společnost  BODOS má hodnoty tohoto ukazatele výrazně pod doporučenou hodnotou. 
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 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. v, s. 62. ISBN 978-

80-251-1830-6. 
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3.3.1.2 ukazatele aktivity 

Tab. 3.2 Ukazatele aktivity (počet obrátek) 

Zdroj : vlastní zpracování 

Vzorce pro výpočet jsou uvedeny v příloze
46

. 

 

 

Graf 3.2 Ukazatele aktivity 

 
Zdroj : vlastní zpracování 

 

Obrat celkových aktiv  

 

Ukazatel podává informaci, kolikrát se otočí aktiva za rok v tržbách. Ukazatel obratu 

celkových aktiv se pohybuje ve sledovaném období v rozmezí 2,1 – 3,1. Firma BODOS má 

hodnoty v doporučeném rozsahu 1,6-3
47

, hospodaří tedy dobře se svými aktivy. Pokles 

výnosů v roce 2008-2010 byl vyvolán snižujícím se trendem hodnoty ukazatele obratu 

celkových aktiv.  
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 PŘÍLOHA č.4 
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 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. v, s. 62. ISBN 978-

80-251-1830-6. 

Ukazatel  2006 2007 2008 2009 2010 

Obrat aktiv 2,09 2,79 3,06 2,42 2,19 

Obrat stálých aktiv 5,36 9,71 13,25 7,10 6,31 

Doba obratu zásob (ve dnech) 2 3 2 3 3 

Doba obratu pohledávek (ve dnech) 92 79 81 87 90 

Doba obratu dluhů (ve dnech) 45 41 37 36 43 
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Obrat stálých aktiv  

 

Ukazatel obratu stálých aktiv může sloužit pro manažery jako jeden z indikátorů pro 

 investiční rozhodování. Hodnoty obratu stálých aktiv by měly být vyšší než hodnoty obratu 

celkových aktiv, společnost BODOS tuto podmínku splňuje. Podle tohoto ukazatele by firma 

mohla tedy investovat. V současné době plánuje nákup nových nákladních vozidel Mecedes.  

Doba obratu stálých aktiv má stejnou vypovídající schopnost jako ukazatel obratu stálých 

aktiv. Udává počet dní, který je nutný pro obrátku tržeb ve stálých aktivech podniku. 

Doba obratu zásob  

Vyjadřuje průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podniku do doby jejich 

spotřeby nebo do doby jejich prodeje. Společnost BODOS je zaměřena na podnikání v oblasti 

dopravních služeb, proto velikost zásob je zanedbatelná.  

 

Doba obratu pohledávek  
 

Tento ukazatel vyjadřuje dobu, po kterou musí podnik čekat na platby za své výkony, 

které odebrali zákazníci na obchodní úvěr. Pro stanovení hodnoty tohoto ukazatele byla 

použita průměrná doba splatnosti faktury, která je v průměru 45 dnů. BODOS tuto hodnotu 

překročuje a měl by uvažovat o opatření na urychlení doby inkasa svých pohledávek. 

V oblasti dopravních služeb je to častý problém. 

Doba obratu dluhů 

 

Tento ukazatel určuje, jaká je platební morálka firmy vůči svým dodavatelům. Firma 

BODOS je solidním partnerem pro dodavatele, její platební morálka je podle všech ukazatelů 

přijatelná. Tyto hodnoty vykazují u společnosti BODOS klesající trend. Hodnota se snížila ze 

45,44 na 36 dnů.  

3.3.1.3 ukazatele zadluženosti 

Tab. 3.3 Ukazatele zadluženosti  

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 

Celková zadluženost  78% 78% 80 % 76 % 77% 

Zadluženost vlastního jmění 3,69 3,73 3,90 3,23 3,39 

koeficient samofinancování 21,1% 20,9% 20,4% 23,6% 23,1% 

Úrokové krytí 1,95 -0,11 -1,10 1,96 1,96 

Zdroj: vlastní zpracování 

http://managementmania.com/podnik
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Vzorce pro výpočet jsou uvedeny v příloze.
48

 

Celková zadluženost 

Ukazatel celkové zadluženosti vykazuje vysoké hodnoty. Často bývá uvedena 

doporučená optimální zadluženost 50 %, ale záleží na úhlu pohledu. Finančně zdravá firma 

podnikající ve službách by měla mít zadluženost mnohem nižší než společnost BODOS. 

Vysoká zadluženost představuje riziko pro banku při žádosti o úvěr a tím i vyšší úrokovou 

sazbu. Společnost BODOS má vysoký krátkodobý kontokorentní úvěr, aby mohla dostát 

svým závazkům vůči dodavatelům. Kompenzuje tak nedostatek financí, který vzniká dlouhou 

splatností vydaných faktur. 

Míra zadluženosti vlastního jmění 

 

Míra zadluženosti vyjadřuje poměr cizích zdrojů a vlastního kapitálu. Analýza 

zadluženosti ukazuje, že společnost BODOS  využívá z velké části cizí kapitál. V roce 2007 jsou 

cizí zdroje o 3,90 x vyšší než vlastní kapitál. V roce 2008 byl pokles na 3,23. Jestliže je míra 

zadluženosti příliš vysoká, vzniká riziko nesplacení dluhů. U společnosti BODOS Czechia a.s., 

která je dceřinou společností finančně silné společnosti BODOS a.s., je toto riziko ztráty likvidity 

sníženo. 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování představuje doplňkový ukazatel k celkové zadluženosti a 

ukazuje finanční nezávislost firmy. Vyjadřuje financování aktiv vlastním kapitálem.  

Ukazatel úrokového krytí  

 

Ukazatel označuje, kolikrát celkový zisk pokryje úrokové platby. Úrokové krytí 

ukazuje velikost bezpečnostního polštáře pro věřitele. Čím vyšší hodnoty ukazatel nabývá, 

tím vyšší je jeho schopnost platit náklady spojené s využíváním cizího kapitálu. Za mez mezi 

investicí a spekulací bývá považována hodnota ukazatele 3
49

. Ukazatel by neměl klesnout pod 

1. Společnost BODOS měla v roce 2006 a 2007 hodnotu úrokového krytí zápornou, ale v roce 

2009 a 2010 se výrazně zvýšila. 
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Tab.3.4 Ukazatele likvidity  

Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 

  Běžná likvidita  1,37 1,62 1,73 1,93 1,42 

  Pohotová likvidita 1,34 1,57 1,68 1,87 1,38 

  Okamžitá likvidita 0,05 0,09 0,11 0,13 0,03 

Zdroj: vlastní zpracování 

Vzorce pro výpočet jsou uvedeny v příloze.
50

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3.3 Ukazatele likvidity 

 

Zdroj : vlastní zpracování 

Běžná likvidita  

Představuje, kolikrát pokryjí oběžná aktiva krátkodobé závazky. Hodnota by neměla 

klesnout pod 1,5
51

. Odvětvové průměry se pohybují kolem hodnoty 1,2. Běžná likvidita u 

firmy BODOS je vyšší než odvětvové průměry vyjma roku 2008.  
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Pohotová likvidita  

U tohoto druhu likvidity z oběžných aktiv se vyjme nejméně likvidní položka zásoby, 

protože doba přeměny zásob na hotovost může být dlouhá a jejich ocenění nereálné. Pohotová 

likvidita kopíruje vývoj běžné likvidity společnosti, protože společnost nemá téměř žádné 

zásoby. 

 

Okamžitá likvidita  

Vyjadřuje schopnost podniku dostát právě splatným závazkům. V čitateli je finanční 

majetek, v našem případě jen účty v bankách a hotovost na pokladně. Vývoj této likvidity u 

společnosti BODOS má téměř setrvalou tendenci, v roce 2010 došlo k mírnému poklesu. 

Hodnoty ukazatelů jsou ve sledovaném období výrazně pod minimálními doporučenými 

hodnotami, jež se pohybují od 0,1 -0,2. Odvětvové průměry uvádějí hodnotu 0,27. Podle 

tohoto ukazatele je firma ohrožena platební neschopností, proto by měla snížit hodnotu 

krátkodobých závazků. 

 

 

3.3.2 Ukazatel  EVA 

Výpočet ukazatele ekonomické přidané hodnoty
 

 V praktické části provedu výpočet za pomoci Benchmarkingového diagnostického 

systému finančních indikátorů INFA
52

, který je dostupný volně na webových stránkách 

Ministerstva průmyslu a obchodu. 

 

Výpočet : 

EVA = NOPAT – (C∙ WACC) 

 

NOPAT……. čistý provozní zisk, 

WACC …….. průměrná podniková diskontní sazba vyjadřující náklady na kapitál a 

C …………… celkový investovaný kapitál. 

 

Na první pohled se může zdát vzorec pro výpočet jednoduchý, ale dosadit správné údaje může 

být problém. 

                                                           
52

 INFA [online]. 2008 [cit. 2012-03-24]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/ebita/ 



- 54 - 
 

 

NOPAT = EBIT ∙ (1-d ) 

 

EBIT ……. .provozní zisk před úroky a zdaněním a 

d………….. sazba daně z příjmu právnických osob 

Tab. 3.5  NOPAT ( tis )  

Období 2006 2007 2008 2009 2010 

NOPAT 4065 -354 -4949 3014 5515 

Zdroj : vlastní zpracování 

 

výpočet WACC : 

 

 

 

 

rd  ……náklady na cizí kapitál (úroková míra) 

re ………..náklady na vlastní kapitál 

d  ……sazba daně z příjmu právnických osob 

D…… úročený cizí kapitál 

C …….celkový dlouhodobý kapitál 

      E ……..vlastní kapitál 

 

 

V tabulce jsou uvedeny hodnoty jednotlivých složek nutných pro výpočet WACC Tabulka č. 

14 - Vývoj průměrných vážených nákladů na kapitál 

 

 

 

C

E
r

C
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Tab.3.6 Vývoj průměrných vážených nákladů na kapitál 

Období 2006 2007 2008 2009 2010 

náklady na cizí kapitál 3,26% 5% 6% 4,70% 3,84% 

daňová sazba 24% 24% 21% 20% 19% 

úročený cizí kapitál 41604 25557 12836 20854 16648 

celkový dlouhodobý kapitál 87897 68258 47977 58206 56974 

náklady na vlastní kapitál 34,94% 31,06% 31,50% 27,59 % 31,5% 

vlastní kapitál 46293 42701 35141 37352 40326 

WACC 19,57% 20,86% 24,41% 19,05% 23,20% 

Zdroj : vlastní zpracování 

 

Náklady na cizí kapitál             

Pro určení těchto nákladů se bude vycházet z výkazu zisku a ztráty a rozvahy. Položka 

nákladové úroky se vydělí průměrnou výší bankovních úvěrů. 

Daňová sazba  

Zdroj informací Ministerstvo financí 

Úročený cizí kapitál               

Zdroj informací rozvaha, dlouhodobé bankovní úvěry a výpomoci + dlouhodobé závazky. 

Celkový dlouhodobý kapitál       

Zdroj informací rozvaha, vlastního jmění + dlouhodobé bankovní úvěry + dlouhodobé 

závazky. 

Náklady na vlastní kapitál         

Stanoveny pomocí modelu INFA.
53 

Vlastní kapitál                               

Zdroj informací rozvaha.
 

                                                           
53 MPO.CZ. Infa [online]. 2012 [cit. 2012-03-24]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/cz/ministr-

a-ministerstvo/ebita  
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Výpočet EVA 

 

Tab. 3.7 Výpočet EVA 

Období 2006 2007 2008 2009 2010 

NOPAT 4065 -354 -4949 3014 5515 

WACC 0,2193281 0,208631 0,244089 0,190525 0,232039 

C 87897 68258 47977 58206 56974 

EVA -15213 -14549 -16659 -8075 -7705 

Zdroj : vlastní zpracování 

 

 Ve sledovaném období 2006-2010 společnost BODOS Czechia a.s. dosahuje zápornou 

hodnotu ukazatele EVA. Pokud je ukazatel kladný, bohatství akcionářů stoupá, v našem 

případě bohatství akcionářů klesá. Akcionáři společnosti jsou členy managementu a měli by 

více usilovat o zlepšení ekonomické přidané hodnoty společnosti. V roce 2006-2008 vykazuje 

společnost velmi nízkou hodnotu EVA. V následujícím období 2009 a 2010 se daří zlepšit 

tento ukazatel, protože společnost splácí dlouhodobé bankovní úvěry a zvyšuje výsledek 

hospodaření před zdaněním do zisku oproti ostatním obdobím. Snížení hodnoty 

dlouhodobých bankovních úvěrů má za  následek i pokles výše celkového dlouhodobého 

kapitálu, což také přispělo ke zvýšení ekonomické přidané hodnoty.  Příčinou tohoto zlepšení 

je to, že v roce 2009 podnik dosáhl vyšší obchodní marže, která byla způsobena mimo jiné 

snížením osobních nákladů, protože společnost začala propouštět nadbytečné zaměstnance.  

Firma byla zasažena v  letech 2007 a 2008 snížením poptávky po přepravních službách 

v důsledku  recese ekonomiky, a i přes současnou zápornou ekonomickou přidanou hodnotu,  

je firma solidním obchodním  partnerem, ale je jasné, že společnost má co zlepšovat.  

3.4 Vytvoření modelu BSC pro BODOS Czechia a.s.  

3.4.1 Navržení strategických cílů 

V první fází projektu BSC bude proveden návrh strategických cílů v každé perspektivě. 

Finanční perspektiva 

 Růst hodnoty podniku 
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 Zvýšení obratu aktiv 

 Zvýšení  rentability tržeb 

 Zvýšení okamžité likvidity  

Zákaznická perspektiva 

 Usilovat o spokojenost zákazníků  

 Udržovat loajalitu stávajících zákazníků a získávat nové zákazníky 

 Zvýšit podíl na trhu  

 Nabízet konkurenční výhodu 

Interní procesy 

 Podporovat ochranu životního prostředí 

 Zavést systém řízení jakosti  

 Vybudovat podnikový informační systém 

Učení se a růst 

 Vytvořit motivační a odměňovací systém zaměstnanců 

 Zlepšit komunikaci uvnitř firmy 

 Podpořit inovační myšlení zaměstnanců 

3.4.2 Návrh strategických měřítek 

Nyní nadefinujeme v jednotlivých perspektivách měřítka na cíle, které jsme si stanovili 

Finanční perspektiva 

Tab. 3.8 Návrh strategických měřítek ve finanční perspektivě 

Strategický cíl Měřítko Popis 

Růst hodnoty podniku  EVA ( ekonomická přidaná 

hodnota 

Dosahování kladných hodnot 

EVA je v zájmu spokojenosti 

akcionářů i managementu. 

 

Cíl: v roce 2012 růst o 10 % 

 

 

Zvýšení obratu 

 

 

Ukazatel obrat aktiv Růst obratu posiluje stabilitu 

společnosti a umožňuje její 

další rozvoj. 
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Cíl: v roce 2012  ukazatel 

obratu aktiv zvýšit na 

hodnotu 2,7 

Zvýšení rentability tržeb 

 

 

 

 

 

 

Rentabilita tržeb Má vypovídající schopnost o 

tom , s jakým obchodním 

rozpětím je podnik schopen 

realizovat svůj výkon na 

trhu. 

 

Cíl: v roce 2012 hodnota 

ukazatele 1,5 

Zvýšení likvidity Okamžitá likvidita 

 

 

 

 

Vyjadřuje schopnost podniku 

dostát právě splatným 

závazkům. 

 

Cíl: zvýšit hodnotu ukazatele 

na 1,5 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Zákaznická perspektiva 

Tab. 3.9 Návrh strategických měřítek v zákaznické perspektivě 

Strategický cíl Měřítko Popis 

Usilovat o spokojenost 

zákazníků  

 

 

 

 

Analýza zákaznické 

spokojenosti 

 

Počet reklamací 

 

Zákazníci přinášejí firmě 

obraty, které potřebuje pro 

své úspěšné fungování. 

Spokojení klienti objednávají 

službu dopravy znovu a 

doporučí firmu 

potencionálním zákazníků 

 

Udržovat loajalitu stávajících  

 

Meziroční zvýšení výnosů 

stávajícími zákazníky 

 

 

 

 

Budování sítě loajální 

zákazníků zajistí firmě 

stabilní výnosy. Síť musí být 

dostatečně vyvážená, tak aby 

výpadek jednoho zákazníka 

nezpůsobil společnosti vážné 

finanční problémy 
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Zvýšit podílu na trhu 

 

Počet objednávek z ČR 

 

Počet objednávek ze 

zahraničí 

Zvýšení počtu i 

jednorázových zakázek je 

důležité pro růst výnosů a 

také kvalitními službami 

rozšiřujeme dobré jméno 

společnosti a můžeme získat 

další zakázky. 

 

 

Zdroj : vlastní zpracování 

 

Procesní perspektiva 

Tab. 3 10 Návrh strategických měřítek v procesní perspektivě 

Strategický cíl Měřítko Popis 

Podporovat ochranu 

životního prostředí 

 

 

Počet nákupů výrobků šetrný 

k životnímu prostředí. 

Nabídka služeb společnosti 

v souvislosti s ekologickým 

chováním patří ke 

standardům ve světě. 

Důsledkem je i snižování 

energetické náročnosti. 

Zavést systému řízení jakosti  

 

 

Dodržení jednotlivých kroků 

implementace 

 Zprůhlednění firmy pro 

zákazníka, vlastníka, vedení i  

 stabilizace dosahované 

úrovně kvality, zvýší se 

image firmy a postavení mezi 

konkurencí 

 

Vybudovat podnikový 

informační systém 

 

 

 

Snížení nákladů procesů Přínosem je efektivita 

jednotlivých procesů a 

okamžitá informovanost 

zákazníků i zaměstnanců  

Zdroj : vlastní zpracování 

 

Perspektiva učení se a růstu 

Tab. 3.11 – návrh strategických měřítek v perspektivě učení se a růstu 

Strategický cíl Měřítko Popis 
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Vytvořit motivační a 

odměňovací systém 

zaměstnanců 

 

Míra fluktuace 

Výše odměn 

Motivace a spravedlivé 

odměňování pracovníků vede 

ke zvýšení jejich 

produktivity 

Zlepšení komunikace uvnitř 

firmy 

 

Zákaznická spokojenost 

Měření přístupu k 

informacím 

Umožňuje rychlé přijetí a 

řešení objednávek, dotazů, 

reklamací. Zákazník to 

vnímá velmi pozitivně. 

Podpořit inovační myšlení 

zaměstnanců 

 

 Vytváří zaměstnancům 

prostor pro komunikaci a 

praktické návrhy inovací 

vycházejících z každodenní 

praxe. 

Zdroj : vlastní zpracování 

 

3.4.3 Strategická mapa 

 Strategická mapa naznačuje provázanost jednotlivých strategických cílů mezi sebou.  

Na obrázku  jsou vidět strategické cíle společnosti BODOS, které jsou přiřazeny 

k jednotlivým perspektivám. Hlavním strategickým cílem společnosti je zvýšit akcionářům 

ekonomickou přidanou hodnotu firmy. S tím jsou svázány všechny další strategické cíle. 

Výhodou ve firmě Bodos Czechia je skutečnost, že akcionáři jsou zároveň členy 

managementu, proto budou sami motivováni k vytváření přidané hodnoty firmy. Pak tedy 

nemusíme řešit vztah mezi managementem a akcionáři. Jednotlivé perspektivy jsou záměrně 

uspořádány  vertikálně v sestupném pořadí od finanční perspektivy po perspektivu učení se 

růstu. Cíle tedy nastavujeme shora dolů. Jejich naplnění a hledání příčinných souvislostí 

provádíme opačným směrem. V  kapitole Návrhy a doporučení jsou popsány u jednotlivých 

cílů strategické akce. Ve strategické mapě se uvažuje ve směru podle šipek v modelování 

příčiny a následku. Postup výhradně podle šipek není striktní, jedná se jen o model, který 

pomáhá orientovat se v provázanosti firemních cílů na zvyšování ekonomické přidané 

hodnoty.  
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Obr. 3.1 Strategická mapa 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4 Návrhy a opatření 

 V této části práce budou shrnuty poznatky o hospodaření podniku získané finanční 

analýzou a navrženy konkrétní strategické akce pro perspektivy BSC. Bude také nastíněno, co 

by obnášela  implementace BSC do v podniku. 

 

4.1.1 Zhodnocení finanční situace podniku 

 Společnost BODOS Czechia je podnik ve srovnání s významnou konkurencí na trhu 

v ČR v oblasti dopravy finančně stabilním podnikem. Analyzovaná společnost BODOS 

Czechia a.s. je dceřinou společností BODOS a.s. Společnost BODOS je finančně silná 

společnost, takže toto vzájemné propojení je výhodné z hlediska potřeby kapitálu. Je potřeba 

uvést, že většina dopravních firem provozujících nákladní dopravu byla zasažena výrazným 

snížením poptávky v souvislosti s hospodářskou krizí. V roce 2010 společnost dosahovala 

lepších výsledků oproti předcházejícím obdobím. Lze očekávat pozitivní trend ve vývoji, 

který bude zajisté ovlivněn snahou managementu o efektivnější nákladové hospodářství ve 

firmě. Mezi slabé finanční stránky společnosti patří především vysoká zadluženost 

krátkodobým kapitálem, dlouhá splatnost pohledávek, nízké hodnoty čistého pracovního 

kapitálu a také nízké hodnoty okamžité likvidity. Naopak k silným stránkám finančního 

zdraví patří ukazatele běžné a dlouhodobé likvidity, rostoucí trend hospodářského výsledku za 

účetní období a vysoká obrátkovost aktiv. Společnost BODOS Czechia je spolehlivým 

partnerem, protože včas platí své závazky, ale má problémy z pohledávek po splatnosti.  

Z finančního hlediska by se firma měla zaměřit na řízení pohledávek, na snížení zadluženosti 

krátkodobým kapitálem, na zlepšení okamžité likvidity. Společnost by měla také zlepšit 

marketingové aktivity. Metoda BSC pomůže naplnit hlavní cíl akcionářů, kterým je zvýšení 

ekonomické přidané hodnoty. 

 

4.1.2 Určení strategický akcí modelu BSC 
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 Cesta k úspěšnému rozvoji firmy vede přes důsledné naplňování vytýčených 

strategických cílů a přes jejich pochopení zaměstnanci podniku. Zároveň musí být podnik 

schopen reagovat rychle na změnu ve svém okolí a přizpůsobit jí svou strategii. Cíle se 

vynesou do strategické mapy a určí se jejich hybné síly a také jejich vzájemné propojení tak, 

jak je uvedeno ve strategické mapě.  

Strategický cíl: zlepšení komunikace uvnitř firmy  

 Ve společnosti BODOS by se mělo vytvořit lepší komunikační prostředí. Nástrojem 

managementu je zavedení systematického budování  teambuldingu . Zlepší se tak schopnost 

týmové komunikace, řešení problémů, empatie, schopnosti poskytování podpory mezi 

zaměstnanci. Managament může začít více navazovat vztahy se zaměstnanci pořádáním 

různých kulturních a společenských akcí. Cílem by mělo být vzájemné poznávání a 

odbourávání komunikačních bariér. Tento cíl je potřeba naplňovat neustále. Společnost může 

v budoucnu objednat profesionální službu teambuldingu od specializované firmy, ale zatím to 

vzhledem k finanční náročnosti není nutné. Měřítkem bude například dotazník, účast na 

společenských akcích pořádaných firmou.  Strategický cíl zlepšení komunikace ovlivní i cíle 

vedoucí k vytvoření motivačního a odměňovacího systému zaměstnanců, k vybudování 

podnikového informačního systému a k implementaci systému řízení jakosti.  

Strategický cíl: motivační a odměňovací systém 

  je postaven na vytvoření měsíčních odměn k základní mzdě. Vhodné jsou tři typy 

odměn. Výkonové odměny budou posilovat zájem zaměstnanců na zvyšování výkonů.  

V administrativě při vyřizování objednávek a při fakturaci budou stanoveny ukazatele měsíční 

produktivity a budou se srovnávat se skutečně dosaženou produktivitou. Odměny 

z hospodárnosti budou představovat příplatky za nízkou spotřebu pohonných hmot, šetření 

materiálu a energie. Hospodárnost povede mimo jiné i k  ochraně životního prostředí. 

Základními měřítky bude fluktuace zaměstnanců ke konkurenci a výše odměn jednotlivých 

pracovníků. 

 Strategický cíl: vybudovat podnikový informační systém. 

  Management by měl provést výběrové řízení na dodavatele systému. Požadavkem je 

vytvořit jednotný systém přes fakturaci až po on-line sledování vozidel a zásilek. Měřítkem 

bude míra snížení nákladů na proces.  
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Strategický cíl: zavést systém řízení jakosti.  

 Firma by měla zahájit výběr dodavatele na zavedení  normy řady ISO 9000:2001. 

Současně musí usilovat o zavedení systému řízení bezpečnosti a kvality SQAS ( Safety and 

Quality Assurance Systém), který v sobě obsahuje aspekty ochrany zdraví a životního 

prostředí. Tento systém umožní mimo jiné ucházet se o zakázky přepravy chemický nákladů, 

protože tento systém je uznán Evropským svazem chemického průmyslu jako doporučený pro 

výběr dopravce.  Měřítka budou stanovena dle implementačních kritérií.  

Strategický cíl: ochrana životního prostředí.  

 Realizaci tohoto cíle ovlivní předcházejí cíl a stejně tak motivace a odměňování 

zákazníků. Firma bude šetřit životní prostředí i nákupem vozidel s co nejnižšími emisemi, 

úsporným nakládáním s obalovými materiály a jejich ekologickou likvidací. Hlavním 

měřítkem zde bude počet nových vozů za rok.  

Strategický cíl: nabízet konkurenční výhodu. 

  Konkurenční výhodou v nákladní dopravě se rozumí rychlost, přesnost a úplnost 

dodávek, kvalitní práce zaměstnanců, informace o zásilce. Měřítkem je analýza konkurence. I 

tento cíl je ovlivněn řadou faktorů podnikového informačního systému a inovací. 

Strategický cíl: usilovat o spokojenost zákazníků. 

  Spokojenost zákazníků je jedním z nejdůležitějších klíčových výkonnostních 

ukazatelů každé společnosti. Firma Bodos si je vědoma, že je bezpodmínečně nutné 

zákazníkovi poskytnout takovou službu, která bude plně vyhovovat jeho požadavkům. 

Všechny ostatní cíle v perspektivě učení se a růstu a v procesní perspektivě jsou více či méně 

 vázány na spokojenost zákazníka. Firma si uvědomuje, že zákazník je jediný její zdroj 

příjmů. Důležitá je také solventnost zákazníka. Proto by si management firmy měl uvědomit, 

že spokojený a solventní zákazník je přínosem pro firmu. Měřítkem v této perspektivě jsou 

analýza zákazníků a počet reklamací. 

Strategický cíl: udržovat loajalitu stávajících zákazníků.  

Managementu se již v současné době daří úspěšně tento cíl naplňovat. Společnost by měla 

pokračovat v budování vztahů se současnými obchodními partnery. Pokud se společnosti 

podaří splnit strategické cíle navržené v ostatních perspektivách, zcela jistě to pomůže ke 
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zvýšení loajality stávajících zákazníků i k získání zákazníků nových. Měřítkem je meziroční 

zvýšení výnosů stávajícími zákazníky. 

 

Strategický cíl: Zvýšit podíl na trhu.  

 Plnění výše popisovaných strategických cílů přinese i zájem nových zákazníků i nové 

objednávky. Management by měl vytvořit marketingovou strategii. V první řadě je potřeba 

zlepšit přehlednost internetových stránek, účastnit se veletrhů a výstav týkajících se dopravy. 

Ekonomické problémy v odvětví by mohly mít i pozitivní efekt pro společnost. Může koupit 

některou ekonomicky slabou dopravní firmu za výhodnou cenu, a zvýšit tak tržní podíl. 

Měřítko pro tuto perspektivu udává počet objednávek z ČR a počet objednávek ze zahraničí. 

Strategický cíl: zvýšení obratu 

  Zvyšování hodnoty ukazatele obratu posiluje stabilitu společnosti a umožňuje její 

další rozvoj. Vytvořením systému BSC ve firmě se bude zvyšovat obrat aktiv. V roce 2012 by 

měl dosáhnout obrat aktiv hodnoty 2,7. Na tento ukazatel má především vliv naplnění cíle 

zvýšení tržního podílu, cíle spokojenosti zákazníků, cíle udržení loajálního zákazníka.  

Strategický cíl: zvýšení rentability tržeb. 

 Při naplňování tohoto cíle je nutné se orientovat na zvýšení výsledku hospodaření. 

Můžeme toho dosáhnout pomocí snížení nákladů, zvýšení tržeb nebo kombinací obojího. 

Management již provedl úspory v osobních nákladech a to se projevilo na zvýšení zisku v roce 

2010. V  příštím roce se vytváří prostor pro zvyšování tržeb. Fixní náklady se v příštím roce zvýší 

v důsledku zavádění BSC, variabilní náklady by se mohly v důsledku přijatých opatření 

plynoucích z plnění strategických cílů snižovat. Zavedení BSC povede ke zvýšení efektivnosti 

procesů a ke zvýšení tržeb, a to se projeví ve zvýšení jejich rentability. 

 

Strategický cíl: zvýšení likvidity.  

 Společnost BODOS se potýká ve sledovaném období s velmi nízkou okamžitou likviditou, 

a proto by měla odprodat nepotřebný hmotný majetek. Nejdůležitějším úkolem managementu je 

začít urychleně řešit inkaso pohledávek po splatnosti. Dalším úkolem je začít prověřovat 

solventnost zákazníků a měnit platební podmínky podle typu klienta.  BSC k tomuto kroku 

společnost zcela jistě povede. Vytvoření informačního systému ve firmě umožní managementu 

mimo jiné i sledovat ukazatele likvidity v krátkých časových intervalech.   
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Strategický cíl: zvýšení hodnoty ekonomické přidané hodnoty.  

 Zvýšení ekonomické přidané hodnoty lze dosáhnout  systematickým plněním všech 

vytýčených strategických cílů. Společnost musí dlouhodobě dosahovat zisk, být finančně 

stabilní, zvyšovat cash-flow. Společnost BODOS Czechia a.s. měla záporné hodnoty tohoto 

ukazatele v letech 2008 a 2009, ale pozitivní je jeho rostoucí trend.  Zavedení BSC může 

přispět k naplnění tohoto cíle.  

4.1.3 Implementace BSC a její přínosy. 

 Pokud se management rozhodne implementovat BSC v podniku, je potřeba vytvořit 

realizační tým, který se skládá především z členů managementu. Ten má za úkol aktualizovat 

nebo vytvořit strategii podniku. Po vytvoření strategie je nutné probrat jednotlivé cíle a 

operační plány se zaměstnanci na nižších úrovních a vyhodnotit, zda jsou navržené strategické 

cíle reálné. Potom projektový tým stanoví řetězec příčin a následků. Následně určí měřítka a 

strategické akce u jednotlivých cílů. Potom se pokusí o zavedení BSC na vrcholové úrovni 

podniku. Management společnosti BODOS Czechia by měl ještě před zahájením 

implementace BSC přesunout část volných finančních prostředků z firmy BODOS, aby se 

zvýšila likvidita, a zlepšila se tak finanční pozice firmy. Náklady spojené se zavedením 

systému řízení jakosti a informačního systému by mohly ohrozit schopnost společnosti dostát 

svým závazkům. Také je třeba ihned provést změny v ekonomickém oddělení, zjistit stav 

dubiózních pohledávek a začít důsledně vymáhat stávající pohledávky po splatnosti. Bez 

zajištění dostatečného čistého pracovního kapitálu se nevytvoří ve firmě prostředí pro 

zahájení implementace BSC. Firma musí budovat image finančně silného partnera i mezi 

zaměstnanci, aby byli ochotni podílet se na celopodnikových změnách. 

 Nejdříve projektový tým zavede BSC na vrcholovém managementu, seznámí 

jednotlivé členy managementu s principy metody. V další fázi je třeba seznamovat 

zaměstnance na všech úrovních s metodou a změnami, které její aplikace ve firmě vyvolá. 

Konkrétně to budou různá školení a semináře. V teoretické části práce byly uvedeny 

jednotlivé kroky, které obsahovaly postup implementace. Management společnosti bude 

muset provést výběrové řízení na zkušenou poradenskou firmu, která se pokusí o úspěšné 

zavedení aplikace BSC do podniku. Finanční přínos zavedení BSC se nedá přesně určit. 

Zejména v období prvních změn spojených se zaváděním BSC mohou být podniku problémy 

s pochopením systému jak pro zaměstnance, tak pro management. Z dlouhodobého hlediska 

by se však mohla zvýšit ekonomická přidaná hodnotu podniku. 
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5 Závěr 

 Hlavním cílem práce byl návrh implementace BSC pro konkrétní firmu. První část 

práce obsahuje teoretické poznatky, které byly čerpány z vydaných publikací a internetových 

zdrojů, a shrnuje je na základě komparace literatury. Jsou zde zmíněny přístupy k hodnocení a 

měření výkonnosti firmy, jako jsou finanční analýza a strategická analýza. Dále je popsán 

koncept BSC a jednotlivé perspektivy modelu a jejich souvztažnost pomocí strategické mapy. 

Také jsou navrženy kroky postupu implementace metody BSC do praktického života firmy. O 

BSC existuje řada publikací, ale jedno mají společné. Čerpají z publikací a zkušeností 

ekonomů Kaplana a Nortona. Autoři ostatních publikací dále modifikují systém BSC podle 

svých praktických zkušeností. V této práci jsou zpravidla porovnávány poznatky z publikací 

od Horvátha.  

 Teoretická část je uvedena představením společnosti BODOS.Informace pocházejí 

především z webových stránek společnosti, z výročních zpráv a z účetních výkazů. Byla 

provedena strategická analýzu, kde se zkoumalo makrookolí a mikrookolí firmy. Společnost 

BODOS Czechia  podniká v autodopravě a celý tento obor zasáhla hospodářská recese 

v podobě výrazného snížení poptávky. I přes tuto skutečnost patří společnost mezi významné 

firmy a daří se jí úspěšně překonávat překážky v podnikání. Poté byla provedena finanční 

analýza, aby se zjistila finanční pozici podniku. Bylo použito některých poměrových 

ukazatelů a byl proveden výpočet ekonomické přidané hodnoty. Analýzou se došlo k zjištění 

slabých i silných stránek podniku. K silným stránkám patří rostoucí tendence hospodářského 

výsledku, zvyšující se hodnoty ukazatelů rentability, hodnoty obratu aktiv a hodnoty 

ukazatelů běžné pohotové likvidity. K slabým stránkám se naopak řadí problémy s inkasem 

pohledávek, ukazatele okamžité likvidity a velmi nízký přínos ekonomické přidané hodnoty 

pro akcionáře. Firma by měla začít odstraňovat problémy a připravovat zavedení metody 

BSC. V další části práce jsou definovány strategické cíle BSC. Nejdůležitějším cílem je 

dlouhodobý růst hodnoty ekonomické přidané hodnoty. Dosažení toho cíle není možné bez 

zapojení ostatních cílů z oblasti procesní a zákaznické a dále učení se růstu.  Společnost se 

musí naučit orientovat se více na zlepšení komunikace uvnitř firmy, na vytvoření motivačního 
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a odměňovacího systému. Také je důležité usilovat o zavedení systému řízení jakosti. 

Naplnění cílů v procesní perspektivě by mělo přispět k naplnění cílů zákaznické perspektivy, 

jako jsou zvýšení obratu a zvýšení tržního podílu.  Společnost začne lépe inkasovat 

pohledávky a zvýší se okamžitá likvidita. Splněním cílů pomocí strategických akcí a jejich 

komplexní provázaností a vyvážeností by podnik měl dosáhnout zvýšení ukazatele 

ekonomické přidané hodnoty, aby mohl pokračovat výrazně rychleji v rostoucím trendu. V  

minulých letech byla tato hodnota záporná a firma musela reagovat restrukturalizací osobních 

nákladů ( propouštěním zaměstnanců a postupným odprodáváním nepotřebného majetku). 

Zavedení metody BSC by mohlo přispět ke zlepšení finanční pozice firmy a mělo by pomoci 

při hledání nových příležitostí v podnikání.  
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