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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na provedení hodnocení výkonnosti obchodní společnosti 

s využitím Balanced Scorecard. Teoretická část práce vymezuje důležité teoretické 

poznatky z odborné literatury, které jsou nutným základem pro navazující části.  

Analytická část slouží k představení obchodní společnost a provedení strategické 

analýzy. Získané hodnoty a poznatky jsou následně aplikovány v návrhové části práce. 

Návrhová část se zaměřuje na implementaci modelu Balanced Scorecard do obchodní 

společnosti a navržení dalších doporučení, které umožní zvýšení výkonnosti a zlepšení 

konkurenční postavení na trhu. 

Abstract  

The diploma thesis focuses on the evaluation of the performance of a business company 

using Balanced Scorecard. The theoretical part of the thesis defines important theoretical 

knowledge taken from scholarly literature, which forms the necessary basis for the 

following parts. The analytical part is used to introduce the business company and 

perform strategic analysis. The obtained values and knowledge are then applied in the 

design part of the work. The design part focuses on the implementation of the Balanced 

Scorecard model in a business company and the design of other recommendations that 

enable performance increase and competitive market position improvement. 

 

Klíčová slova 

Balanced Scorecard, strategická analýza, hodnocení výkonnosti obchodní společnosti, 

výkonnost, perspektivy BSC, strategické cíle, strategická měřítka, přínosy, SWOT 

analýza, strategická mapa 

Key words 

Balanced Scorecard, strategic analysis, business performance evaluation, performance, 

BSC perspectives, strategic targets, strategic scale, benefits, SWOT analysis, strategic 

map



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace 

ŽŮREK, Ondřej. Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard 

[online]. Brno, 2020 [cit. 2020-05-10]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/studenti/zav-

prace/detail/119988. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

podnikatelská, Ústav managementu. Vedoucí práce Vojtěch Bartoš. 

https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/119988
https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/119988


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracoval jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušil autorská 

práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech souvisejících 

s právem autorským). 

V Brně dne 10. května 2020 

                                                                                             ……………………………… 

                                                                                                         podpis studenta



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Tímto bych chtěl poděkovat panu doc. Ing. Vojtěchovi Bartošovi, Ph.D., za jeho ochotu, 

čas, cenné rady a trpělivost při odborném vedení diplomové práce. Děkuji mému otci 

Ing. Tomáši Žůrkovi, který mi umožnil stát se členem zaměstnaneckého týmu obchodní 

společnosti AUTOPARK BRNO a.s. Také děkuji své rodině a přítelkyni Lucii, 

za neustálou podporu i pochopení.



 

 

OBSAH 

ÚVOD .................................................................................................................................. 11 

1 STANOVENÍ CÍLŮ A METODIKY PRÁCE ......................................................... 13 

1.1 Cíl diplomové práce ............................................................................................. 13 

1.2 Metodika práce ..................................................................................................... 14 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE ................................................................ 15 

2.1 Hodnocení obchodní společnosti ........................................................................ 15 

2.1.1 Hodnocení samotnou obchodní společností ............................................... 16 

2.1.2 Hodnocení obchodní společnosti a vlastnická změna ................................ 16 

2.1.3 Hodnocení obchodní společnosti ze strany externích subjektů ................. 17 

2.2 Výkonnost obchodní společnosti ........................................................................ 17 

2.2.1 Klasické přístupy k měření výkonnosti obchodní společnosti .................. 19 

2.2.2 Moderní přístupy k měření výkonnosti obchodní společnosti................... 19 

2.3 Strategická analýza obchodní společnosti .......................................................... 20 

2.3.1 Porterův model pěti sil ................................................................................. 21 

2.3.2 SLEPTE analýza........................................................................................... 23 

2.3.3 Model 7S ....................................................................................................... 25 

2.3.4 SWOT analýza.............................................................................................. 25 

2.4 Metody hodnocení výkonnosti obchodní společnosti........................................ 27 

2.4.1 Benchmarking ............................................................................................... 27 

2.4.2 EFQM............................................................................................................ 31 

2.5 Model Balanced Scorecard .................................................................................. 33 

2.5.1 Balanced Scorecard – historický vývoj a význam...................................... 33 

2.5.2 Bariéry bránící zavedení funkční strategie ................................................. 35 

2.6 Čtyři základní perspektivy BSC .......................................................................... 37 



 

 

2.6.1 Finanční perspektiva .................................................................................... 37 

2.6.2 Zákaznická perspektiva ................................................................................ 39 

2.6.3 Perspektiva interních procesů ...................................................................... 41 

2.6.4 Perspektiva učení se růstu ............................................................................ 43 

3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...................................................................... 44 

3.1 Seznámení se s analyzovanou obchodní společností ......................................... 44 

3.1.1 Obchodní společnost AUTOPARK BRNO a.s. – základní informace ..... 44 

3.1.2 Historie obchodní společnosti ..................................................................... 45 

3.1.3 Organizační struktura obchodní společnosti ............................................... 47 

3.1.4 Obchodní program, trhy a zákazníci obchodní společnosti ....................... 49 

3.2 Strategická analýza obchodní společnosti AUTOPARK BRNO a.s. ............... 51 

3.2.1 SLEPTE analýza........................................................................................... 51 

3.2.2 PORTEROVA analýza ................................................................................ 61 

3.2.3 McKinseyho model 7S ................................................................................. 65 

3.2.4 SWOT analýza.............................................................................................. 68 

4 IMPLEMENTACE PROJEKTU BSC ...................................................................... 70 

4.1 Organizační předpoklady projektu BSC ............................................................. 70 

4.1.1 Popis plánovaného projektu, postup ........................................................... 71 

4.1.2 Implementační tým ....................................................................................... 71 

4.1.3 Komunikace a delegování informací .......................................................... 73 

4.1.4 Časový harmonogram projektu implementace ........................................... 73 

4.1.5 Předpokládaný rozpočet projektu BSC ....................................................... 76 

4.2 Vymezení strategických cílů obchodní společnosti ........................................... 78 

4.3 Finanční perspektiva ............................................................................................ 79 

4.3.1 Základní finanční ukazatele ......................................................................... 80 



 

 

4.3.2 Strategické cíle finanční perspektivy .......................................................... 86 

4.4 Zákaznická perspektiva ....................................................................................... 87 

4.4.1 Průzkum spokojenosti zákazníků ................................................................ 87 

4.4.2 Strategické cíle zákaznické perspektivy ..................................................... 91 

4.5 Perspektiva interních procesů.............................................................................. 93 

4.6 Perspektiva učení se a růstu................................................................................. 95 

4.7 Strategická mapa – diagram příčin a následků ................................................... 97 

4.8 Určení klíčových měřítek .................................................................................... 99 

4.8.1 Finanční perspektiva – měřítka ................................................................... 99 

4.8.2 Zákaznická perspektiva – měřítka ............................................................. 101 

4.8.3 Perspektiva interních procesů – měřítka ................................................... 104 

4.8.4 Perspektiva učení se a růstu – měřítka ...................................................... 106 

5 ZÁVĚREČNÉ NÁVRHY A DOPORUČENÍ ........................................................ 109 

ZÁVĚR .............................................................................................................................. 113 

SEZNAM ZDROJŮ .......................................................................................................... 115 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ .................................................... 121 

SEZNAM TABULEK ...................................................................................................... 122 

SEZNAM GRAFŮ ............................................................................................................ 123 

SEZNAM OBRÁZKŮ ...................................................................................................... 124 

SEZNAM PŘÍLOH ........................................................................................................... 125 



11 

 

ÚVOD 

Snad každá obchodní společnost usiluje o udržení stávajícího konkurenčního postavení, 

dobré finanční zdraví a v neposlední řadě také o dosažení celkového zlepšení a růstu. 

Často je tento cíl poněkud smělý, neboť veškeré kroky vedoucí k jeho naplnění končí 

právě tam, kde začaly, a to u pouhého vyslovení. Tento stav však není v dnešní rychlé 

a dynamické době, ve které obchodní společnosti čelí globální konkurenci, absolutně 

dostačující.  

Aby obchodní společnost naplnila své strategické cíle, je nutné realizovat četná měření 

a definovat mnohé další, dílčí cíle, které umožní dosažení konečného výsledného 

úspěchu. Výborný a často doporučovaný přístup, který je poměrně snadno aplikovatelný, 

díky čemuž se záhy po svém uvedení rozšířil po celém světě, je Balanced Scorecard, 

zkráceně BSC. Přístup BSC umožňuje upevnění základního strategického rámce 

obchodní společnosti. Pomáhá také v rámci jednotlivých vlastních perspektiv 

vygenerovat další, dílčí cíle. Tyto cíle je možné považovat za symbolické základy 

vedoucí k celkovému pozitivnímu výsledku. Pomocí strategické mapy je navíc velice 

snadné pochopit propojení cílů a jejich vzájemnou sounáležitost. Vedení obchodní 

společnosti může tímto způsobem odhalit mnohá úskalí, která překáží ve vytyčené cestě 

za požadovaným cílem. Dále získává možnost vytvořit pevné základy, na které bude moci 

v budoucích letech navazovat při dalších procesech sebezlepšování.  

Tématem diplomové práce je hodnocení výkonnosti obchodní společnosti s využitím 

přístupu Balanced Scorecard. Celá diplomová práce se skládá z několika dílčích částí. 

První část je orientována na vymezený cíl a metodiku práce. Dále následuje kapitola 

se zaměřením na teoretické předpoklady a východiska, která jsou nutná pro analytickou 

oblast tvořící jádro práce. Nejprve je uvedena charakteristika vybrané obchodní 

společnosti, následuje strategická analýza a také proces implementace přístupu BSC. 

Vše je uzavřeno částí návrhů a vlastních doporučení pro vedení obchodní společnosti. 

Diplomovou práci se zaměřením na hodnocení výkonnosti obchodní společnosti jsem 

si zvolil z velice prostého důvodu. Po celou dobu vlastního studia na vysoké škole 

se snažím veškeré studijní práce a projekty zaměřit na praktické využití v rodinné 

obchodní společnosti. V bakalářské práci jsem se zabýval provedením finanční analýzy. 
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U práce diplomové jsem již neměl nad čím přemýšlet a jasnou volbou bylo právě 

hodnocení výkonnosti. Důvodem pro rozhodnutí bylo zhodnocení tohoto tematického 

celku jako logického rozšíření předchozí bakalářské práce, ale také vlastní zájem a snaha 

o hlubší pochopení uvedené problematiky a následná praktická aplikace na zmíněnou 

rodinnou obchodní společnost.  

Cíl a postupy realizované v oblasti hodnocení výkonnosti obchodní společnosti považuji 

za zcela přirozený krok, který by měl být vykonán v každé obchodní společnosti. Přísloví 

znějící: „Co neměřím, to neřídím“ je zde zcela určitě na svém místě. Současně je velkou 

a ponurou pravdou, že krok hodnocení výkonnosti vlastní obchodní společnosti bývá 

často z pohledu mnohých obchodních společností a jejich vedoucích pracovníků 

opomíjen. Taková realita panuje bohužel i ve vybrané obchodní společnosti. 

Doufám, že se mi touto cestou podaří docílit nápravy, zlepšit celkovou situaci a přispět 

k růstu konkurenceschopnosti obchodní společnosti AUTOPARK BRNO a.s. na trhu 

(SOLAŘ, BARTOŠ, 2006, s. 7).  
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1 STANOVENÍ CÍLŮ A METODIKY PRÁCE  

Úkolem první kapitoly diplomové práce je definice hlavního cíle spolu s následujícím 

vyjádřením jednotlivých dalších dílčích cílů. Dále první kapitola obsahuje popis zvolené 

metodiky diplomové práce.  

1.1 Cíl diplomové práce 

Cílem diplomové práce je provedení hodnocení výkonnosti vybrané obchodní společnosti 

AUTOPARK BRNO a.s. a předložení návrhu na implementaci přístupu Balanced 

Scorecard. Podnikatelská činnost zvolené obchodní společnosti spočívá v prodeji 

osobních vozů KIA a nákladních vozů NISSAN. Dále poskytuje služby autorizovaného 

servisního střediska pro produkty obou dvou uvedených automobilových značek. 

Aby bylo možné hlavního cíle dosáhnout, je nutné získat odborné teoretické znalosti 

a dovednosti o způsobech provádění hodnocení výkonnosti a také o přístupu Balanced 

Scorecard. Důležitou podmínku představuje poměrně detailní znalost samotné obchodní 

společnosti. Tyto kroky jsou dílčími cíli, jejichž naplnění je nutné k dosažené celkového 

požadovaného stavu. Získání povědomí a informací o obchodní společnosti 

je realizováno strategickou analýzou s přednostní orientací především na její obecné 

okolí. Dále jsou provedeny výpočty vybraných ukazatelů finanční analýzy, které jsou 

velice cenným zdrojem informací společnosti a jejím ekonomickém prostředí, interním 

fungování a finančním zdraví.  

Dílčí cíle diplomové práce jsou: 

• Stanovení a vymezení teoretických východisek práce, 

• seznámení se s analyzovanou obchodní společností, 

• charakteristika činnosti obchodní společnosti, 

• realizace obecné strategické analýzy a výpočtů ukazatelů finanční analýzy 

se zaměřením na obchodní společnost, 

• navržení implementačního řešení přístupu Balanced Scorecard, 

• stanovení dalších možných návrhů pro rozvoj obchodní společnosti vyplývajících 

z přístupu Balanced Scorecard a ze zjištěných informací o obchodní společnosti. 
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Uvedené dílčí cíle budou naplněny za využití četných informačních pramenů z odborné 

literatury, finančních výkazů obchodní společnosti, interních informačních zdrojů, 

internetových stránek, výpovědí odborných pracovníků a osobních konzultací 

s vedoucími pracovníky obchodní společnosti. 

1.2 Metodika práce 

V diplomové práci je využito nemalé množství odborných metod uplatňovaných 

u vědeckých a jinak podobných odborných prací. Z převážné většiny se jedná o metody 

logické, popřípadě empirické. Mezi použité metody je zařazena deskripce, která 

je aplikována prakticky v rámci celého rozsahu diplomové práce. Dále se jedná o metodu 

pozorování. Tato metoda je charakterizována jako plánované, systematické a cílevědomé 

sledování konkrétní reality. V případě pozorování a s ním souvisejícího měření je důležité 

věnovat péči zvoleným měřítkům. Využita je také metoda srovnání, která se aplikuje 

na existující jevy a případné shody či rozdíly mezi nimi. S takovými jevy souvisí i metoda 

kauzální analýzy. Tato analýza je zaměřena na příčiny jevů z pohledu vlivu vnějších 

činitelů. Další metodou je systémová analýza, která je využita za účelem zkoumání 

systému obchodní společnosti s cílem zlepšení a zdokonalení jejího fungování. Logická 

metoda aplikovaná v diplomové práci je také základní analýza, která podrobně rozkládá 

celek na konkrétní části. Následuje metoda syntézy, která spojuje části v celek 

a s předcházející metodou analýzy tvoří pomyslný komplexní blok. Zbývající aplikované 

metody jsou indukce a dedukce. Pomocí indukce jsou na základě nabytých hodnot 

a informací vyvozovány závěry a doporučení. Pomoci dedukce je možné podrobněji 

pochopit stanovené obecnější závěry, které se v práci nachází (SYNEK, MIKAN, 

VÁVROVÁ, 2011, s. 21-25).  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  

Kapitola teoretická východiska práce je zaměřena na stěžejní teoretické poznatky. V jejím 

úvodu jsou uvedeny důvody, proč je považováno za důležité a vhodné provádět 

hodnocení výkonnosti obchodní společnosti. Následují základní informace o možných 

metodách hodnocení. Kapitola je zaměřena také na vlastní pojem výkonnost obchodní 

společnosti a přístupy využívané k jejímu měření. Následující podkapitola je tvořena 

obsáhlejším blokem zaměřeným na oblast strategické analýzy. Důležité jsou 

zde především v práci použité nástroje. Konkrétně je aplikován Porterův model pěti 

sil, McKinseyho model 7S, SLEPTE a SWAT analýza. Téma diplomové práce 

je hodnocení výkonnosti obchodní společnosti. Je nezbytné uvést nejznámější metody 

a modely používané pro splnění tohoto úkolu. Závěr druhé kapitoly obsahuje a vysvětluje 

pojmy Benchmarking, EFQM, Six Sigma, a především Balanced Scorecard, často 

uváděný pod zkratkou BSC. Modelu BSC je hlavní část pozornosti věnována 

v následujících kapitolách diplomové práce.  

2.1 Hodnocení obchodní společnosti 

Snaha o kvalitní a efektivní hodnocení obchodní společnosti není z pohledu historického 

vývoje podnikatelské sféry ničím novým. V českém prostředí, které může být často svým 

způsobem specifické, převládal delší dobu poměrně nepopulární pohled na tuto 

problematiku. Celá záležitost hodnocení výkonnosti bývala například považována 

za předem vyřešenou a zvládnutou, a to díky aplikaci moderních informačních systémů. 

Vrcholový management obchodních společností v některých případech opomíjel kvalitní 

systém hodnocení výkonnosti. Jeho potřebu eliminoval, neboť jej neshledával důležitým. 

Právě proto mohlo být mimo jiné mnohem složitější prokázání přímé odpovědnosti 

a návaznosti mezi špatnými výsledky obchodní společnosti a rozhodnutími, které 

realizovalo její vrcholové vedení. Pravdou zůstává, že bez kvalitního měření a hodnocení 

není dlouhodobě možné v moderním tržním prostředí obstát. Více než dříve 

platí: „co neměřím, to neřídím“ (SOLAŘ, BARTOŠ, 2006, s. 7). 

Na důležitosti nabyla snaha o kvalitní hodnocení obchodní společnosti v českém prostředí 

po prodělané hospodářské krizi. V mnohých obchodních společnostech proběhly četné 
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změny, které často vedly ke sloučení nebo transformacím. V horších případech obchodní 

společnosti krachovaly a zcela zanikaly. Došlo ke zpřísnění podmínek pro poskytování 

úvěrů nebo pojištění. Vzrostl zájem pojistných subjektů o analýzu rizik. Investoři začali 

upřednostňovat efektivnější a bezpečnější využití finančních prostředků. Transformoval 

se přístup vlastníků společností, kteří více než dříve začali věnovat pozornost zprávám 

od managementu společnosti. Všechny tyto změny jen podtrhují důležitost provádění 

hodnocení výkonnosti obchodních společností. Realizace vlastního záměru potom může 

proběhnout různými způsoby. Typické jsou například následující metody hodnocení 

(VOCHOZKA, 2011, s. 9). 

2.1.1 Hodnocení samotnou obchodní společností  

Situace, kdy obchodní společnost hodnotí sama sebe, může nastat z mnoha důvodů. Zcela 

příznačným příkladem je existence potřeby vedení společnosti provést měření 

a hodnocení orientované na dosahování stanovených cílových hodnot v rámci obchodní 

společnosti. Další na hodnocení výkonnosti zainteresovanou skupinou, jsou samozřejmě 

její vlastníci. Právě ti mají podstatný zájem o informace, které se týkají aktuálního stavu 

obchodní společnosti, například z důvodu zhodnocování jejich vlastních prostředků 

a vzniku prostředků nových. Vlastníky také zajímá předpokládaný vývoj obchodní 

společnosti směrem do budoucích let. Touto otázkou se zabývá i tato diplomová práce 

(VOCHOZKA, 2011, s. 9). 

2.1.2 Hodnocení obchodní společnosti a vlastnická změna 

V záležitostech provádění jakýchkoliv vlastnických změn v obchodní společnosti 

je hodnocení její výkonnosti rovněž velice časté. Zájem o provedení tohoto procesu 

projevuje jak prodávající, tak kupující strana. Hlavním důvodem bývá především zájem 

o znalost předpokládané tržní ceny obchodní společnosti. Finanční hodnotu v tomto 

případě není možné chápat pouze jako výslednou cenu obchodní společnosti na trhu. 

Převládajícím názorem je, že v případě vlastnické změny se jedná o jedinečný 

jev, do kterého účastníci transakce vkládají své subjektivní aspekty a vlastní očekávání. 

Odborná literatura hovoří o očekávání budoucího pozitivního vývoje obchodní 

společnosti na straně kupujícího. Pro prodávajícího může být důležitým aspektem 

například motiv koupě kupujícího (VOCHOZKA, 2011, s. 9). 
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2.1.3 Hodnocení obchodní společnosti ze strany externích subjektů 

Hodnocení obchodní společnosti je samozřejmě důležité také pro ostatní stakoholdery, 

jako jsou dodavatelé, odběratelé nebo bankovní či pojišťovací instituce. Právě bankovní 

subjekty přikládají měření a hodnocení značný význam. Pro obchodní společnosti jsou 

tyto instituce poskytovatelem finančních prostředků, a to jak krátkodobých, 

tak dlouhodobých. Disponují vlastními nástroji pro realizaci hodnocení. Jedná 

se například o bankrotní nebo bonitní modely. Zájem na finanční stabilitě mají také 

dodavatelé. V okamžiku delší doby splatnosti ze strany odběratele pro ně může vzniknout 

vlastní finanční tíseň (VOCHOZKA, 2011, s. 10). 

2.2 Výkonnost obchodní společnosti 

Pojem výkonnost v našem mateřském jazyce poměrně zobecněl. Využíváme 

jej v mnoha různých situacích a případech, bez ohledu na vlastní odborné nebo zájmové 

zaměření. Možná právě proto dochází k častým komunikačním nedorozuměním, 

kdy jednající předpokládají vzájemnou znalost tohoto pojmu. Skutečnost však může být 

často rozdílná. Pro obecné vymezení pojmu uvádím definici z publikace Měření 

výkonnosti od pana Jaroslava Wagnera (2009, s. 17), který uvádí: „Výkonnost znamená 

charakteristiku, která popisuje způsob, respektive průběh, jakým zkoumaný subjekt 

vykonává určitou činnost, na základě podobnosti s referenčním způsobem vykonání 

(průběhu) této činnosti. Interpretace této charakteristiky předpokládá schopnost 

porovnání zkoumaného a referenčního jevu z hlediska stanovené kriteriální škály.“ 

Odborná literatura uvádí z pohledu ekonomického prostředí množství definic pojmu 

výkonnost. Zajímavé zamyšlení se nachází v knize Výkonnost podniku z pohledu 

finančního manažera, jejíž autorkami jsou Drahomíra Pavelková a Adriana Knapková 

(2012, s. 13), a které začínají otázkou: „Co rozumíme pod výkonností podniku? 

Je to velikost bankovního konta, počet zaměstnanců, image značky nebo podíl na trhu? 

Nebo je to schopnost uspokojovat zákazníky, mít spokojené a motivované zaměstnance, 

být schopen platit včas a řádně svým věřitelům, obstát v silné konkurenci?“ 

Výkonnost je možné chápat jako míru dosažení výsledků jak jednotlivci, skupinami, 

tak celou organizací a jejími procesy. Její určení a měření se provádí porovnáním 
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výsledků obchodní společnosti v konkrétních oblastech s vybranou konkurencí, která 

dosahuje výborných výsledků, a také zpravidla s předem definovanou cílovou hodnotou, 

které se management snaží dosáhnout (SOLAŘ, BARTOŠ, 2006, s. 7). 

Důležité je, který subjekt a z jakého pohledu výkonnost obchodní společnosti sleduje. 

Z pohledu vlastníků je klíčová shareholder value, tedy hodnota obchodní společnosti 

právě pro samotné vlastníky obchodní společnosti. Z historického vývoje měření 

výkonnosti vzniklo množství kritérií sledujících výkonnost obchodní společnosti 

z pohledu vlastníka. Tato skutečnost je zcela logická, neboť vlastník je nositelem hlavní 

myšlenky podnikatelské činnosti a největšího rizika, ale často také nemalých vlastních 

finančních prostředků, které do této podnikatelské činnosti vkládá. To, zda obchodní 

společnost bude či nebude existovat, významně závisí na naplnění vlastnických cílů 

a očekávání spojených s vloženým kapitálem. Úspěch však není spojen pouze s vlastníky 

a uspokojením jejich potřeb, ale také se všemi ostatními zainteresovanými stranami. 

Právě pro ty subjekty se měří stakeholder value, tedy hodnota obchodní společnosti 

pro ostatní zájmové strany (PAVELKOVÁ, KNAPKOVÁ, 2012, s. 14).  

Mnoho současných obchodních společností usiluje o získání konkurenčně výhodné 

pozice na trhu. Výkonnost, ve smyslu dosahování stanovovaných cílů, je silně svázána 

právě s mírou využití konkurenční výhody, což však v rychle se měnícím tržním prostředí 

a působení vlivů ze strany konkurence, dalších tržních i netržních subjektů není snadné. 

Úspěšný rozvoj je možný pouze v případě, kdy vedení obchodní společnosti včasně 

reaguje na měnící se tržní podmínky. To je možné tehdy, jsou-li průběžně realizována 

měření výkonnosti. Cílem všech podnikových subjektů je úsilí o růst (PAVELKOVÁ, 

KNAPKOVÁ, 2012, s. 13).  

Obzvláště v období 4. průmyslové revoluce, kterou lze definovat digitalizací a rozvojem 

kyberneticko-fyzikálních systémů, roste význam udržování konkurenceschopnosti 

obchodních společností na trhu. Takové tržní pozice společnosti dosahují, pokud jsou 

schopny přicházet s novými inovacemi, poskytují lepší kvalitu, kratší doby trvání všech 

procesů a realizují nižší náklady než jejich konkurence. K tomu, aby byl zvolený 

cíl naplněn, je nutné provádět právě hodnocení výkonnosti obchodní společnosti 

(BARTOŠ, 2018). 
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2.2.1 Klasické přístupy k měření výkonnosti obchodní společnosti  

Za tradiční ukazatele finanční výkonnosti jsou označovány ukazatelé absolutních hodnot 

zisku, hotovostních toků cash flow a rentability. Velice často se realizuje měření 

prováděné pomoci finanční analýzy obchodní společnosti, díky čemuž jsou získány cenné 

informace o jejím finančním zdraví (PAVELKOVÁ, KNAPKOVÁ, 2012, s. 20). 

Kvalitně provedená finanční analýza je zdrojem informací o výkonnosti obchodní 

společnosti, ale také, jak již bylo řečeno, o jejím finančním zdraví. Výsledky jsou 

aplikovány do oblasti strategického a taktického rozhodování o finančních aktivitách 

a investicích. Nejedná se však pouze o charakteristiku monetárního stavu obchodní 

společnosti. Celý proces spíše spěje k vytvoření definice přehledu vývojových tendencí 

a stability společnosti v čase (KISLINGEROVÁ, 2010, s. 46). 

Celou podstatu provádění finanční analýzy nejlépe vystihuje definice z knihy Manažerské 

finance od autorky Evy Kislingerové (2010, s. 46): „finanční analýzu lze chápat jako 

soubor činností, jejíž cílem je zjistit a vyhodnotit komplexně finanční situaci podniku.“ 

Potíž při využití finančních ukazatelů pro měření finanční výkonnosti spočívá v možné 

skutečnosti, kdy manažeři mohou v rámci snahy o dosažení požadovaných cílů 

ovlivňovat samotné finanční ukazatele. Další stinnou stránku představují často vlastní 

podnikové informační systémy, které bývají přesyceny finančními informacemi. Tento 

stav ale v konečném výsledku vede spíše ke zmatečným rozhodnutím, než k růstu 

výkonnosti obchodní společnosti (SOLAŘ, BARTOŠ, 2006, s. 11). 

Využití výhradně finančních ukazatelů není pro potřeby hodnocení výkonnosti obchodní 

společnosti ideální, neboť tyto ukazatele hodnotí především minulá období. Stejně 

tak nejsou příliš přínosné pro oblasti předpokladu vývoje interních procesů obchodní 

společnosti, které však jsou pro její úspěch podmínkou (BARTOŠ, 2018). 

2.2.2 Moderní přístupy k měření výkonnosti obchodní společnosti  

Pro obchodní společnost jsou i přes uvedené nedostatky finanční ukazatele nedocenitelně 

přínosné. Zvláště při uskutečňování hodnocení výkonnosti. Tyto ukazatele přináší 

podstatné informace o tvorbě hodnoty společnosti. Také umožňují provedení kontroly, 

zda nařízené aplikované změny ze strany managementu společnosti dosáhly stanovených 
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cílů, především potom těch, které umožňují finančně kvantifikovatelné vyjádření. Jejich 

slabinou je zmíněná otázka časů. Finanční ukazatele jsou zpravidla měřeny pro minulá 

období. Prognóza budoucnosti, která je ovlivněna řadou dalších, v předstihu neznámých 

vlivů, není dost dobře možná. Právě z tohoto důvodu se postupem času začaly vytvářet 

a aplikovat další systémy, přístupy a modely, které byly doplněny o nefinanční ukazatele. 

Především tyto ukazatele hrají klíčovou roli ve snaze o provedení prognózy vývoje 

základních faktorů, které stojí za úspěchem obchodní společnosti v budoucích letech. 

V 90. letech se významně prosadil systém Balanced Scorecard (BSC) označovaný jako 

systém vyvážených ukazatelů. Kromě tradičních měřítek využívá tento systém i měřítka 

nová, která se orientují na budoucí výkonnost. Cíl přístupu BSC vychází z vize 

a strategie, kterou si obchodní společnost zvolila a je sledována ve čtyřech základních 

oblastech. Konkrétně v oblasti finanční, obchodní, interně procesní a oblasti zaměřené 

na potencionální rozvoj. Právě systém BSC je aplikován v analytické části této diplomové 

práce. Také proto je mu věnována celá podkapitola (SOLAŘ, BARTOŠ, 2006, s. 13). 

2.3 Strategická analýza obchodní společnosti 

Vhodně nastavená strategie obchodní společnosti je v dnešní době, která je stále více 

ovlivněná globalizací, nesmírně důležitá. Přístup ke strategii nemůže vycházet pouze 

z historického vývoje obchodní společnosti nebo z pohledu na finanční zdraví a kondici. 

Je důležité, aby zvolený přístup k tvorbě strategie pamatoval také na prognózy vývoje 

prostředí, ve kterém se obchodní společnost bude vyskytovat v budoucnu. Podstata 

provádění strategické analýzy spočívá v predikci budoucích trendů a jevů, které sehrají 

významnou roli a mohou tak obchodní společnost zásadně ovlivnit. Tato podkapitola 

obsahuje některé nástroje strategické analýzy. Tyto nástroje jsou následně ve většině 

obsaženy i v praktické části diplomové práce (KISLINGEORVÁ, 2010, s. 127).  

Provedení externí a vnitropodnikové analýzy vede k poznání současného stavu obchodní 

společnosti a podnikatelského okolí. Důležité je posoudit také předpokládaný vývoj 

budoucích let a působení vlivu změn na veškeré aktivity obchodní společnosti. Aby bylo 

možné provést relevantní predikci, analyzují se jak vnitřní, tak vnější části obchodní 

společnosti, přičemž velmi důležitá je analýza stávající, ale také nově vznikající 

konkurence (NEUMAIEROVÁ, 2005, s. 178). 
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2.3.1 Porterův model pěti sil 

Velmi užitečným nástrojem pro zkoumání oborového prostředí je Porterův model pěti sil. 

Celý princip tohoto modelu je postaven na základu, kdy se strategická pozice obchodní 

společnosti nachází v určitém odvětví a tím pádem je ovlivňována určitými faktory, 

v tomto případě konkrétně pěti (KEŘKOVSKÝ, VYKYPĚL, 2002, s. 46). 

Těmito faktory je vyjednávací síla dodavatelů, vyjednávací síla odběratelů, hrozba 

ze strany existující konkurence, riziko ze strany nově vznikající konkurence a existence 

možných substitutů (MALLYA, 2007, s. 49). 

Vyjednávací síla odběratelů 

Odběratelé obchodních společností projevují především zájem o dobré obchodní vztahy 

a výhodné obchodní podmínky. V ideálním případě si přejí disponovat vyjednávací pozicí 

a silou, která jim umožní ovlivňovat obchodní společnost nebo definovat a diktovat 

podmínky vzájemné spolupráce. Právě z tohoto důvodu mohou mít a často mají 

na obchodní společnost velký vliv. Ten může být umocněn pokud: 

• existuje na trhu alternativa jiného dodavatele, 

• existuje velká koncentrace dodavatelů v dané oblasti,  

• množství odběratelů je malé, 

• předmět dodání hraje pro odběratele pouze zanedbatelnou úlohu, 

• pro odběratele je výhodné využívat více dodavatelů (MALLYA, 2007, s. 50). 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Podobnou pozici jako odběratelé si v ideálním případě přejí i dodavatelé, kteří se však 

nacházejí přesně na druhé straně pomyslné barikády, než v případě odběratelů a liší 

se v jednotlivých faktorech. Silnou zbraní dodavatele je možnost ovlivnit cenu 

dodávaných produktů. To vede ke změně ceny i v případě jejich odběratelů a v konečném 

důsledku k růstu nákladů a snížení zisku. Síla vyjednávací pozice dodavatele 

je ovlivněna: 

• vzdáleností mezi dodavatelem a konkurencí obchodní společnosti, 

• důležitostí vstupů pro kupujícího,  

• důležitostí kupujícího pro samotného dodavatele, 
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• jedinečností dodavatelem poskytovaných výrobků nebo služeb, 

• možností zpětné a dopředné vertikální integrace (MALLYA, 2007, s. 50). 

Riziko ze strany existující konkurence 

O důležitosti existujících konkurenčních obchodních společností z pohledu udržení 

tržního postavení není pochyb. Důležité faktory ovlivňující postavení obchodní 

společnosti jsou především: 

• koncentrace a počet konkurentů v oboru obchodní společnosti,  

• odlišnosti ve strategických a personálních přístupech obchodních společností,  

• postavení obchodních společností v očích veřejnosti, 

• podobnost a konkurenční vlastnosti výrobků a služeb, 

• velikost, finanční síla a nezávislost, styl vedení (MALLYA, 2007, s. 50). 

Riziko příchodu nové konkurence 

Příchod dalších konkurentů na trh může být pro současné postavení obchodní společnosti 

podstatným rizikem. Konkurence sebou často přináší nové kapacity, strategie a plány, 

jak získat tržní postavení, vize a nápady, popřípadě také snahy o „odloudění“ zákazníků 

na trhu již fungujících obchodních společností. Míra hrozby závisí především na různých 

faktorech. Například:  

• diferenciaci výrobků a služeb, 

• pravděpodobně očekávané reakci stávajících společností,  

• nákladové výhodnosti plynoucí ze zkušenosti,  

• činnosti státu a politických institucí,  

• dostupnosti distribučních kanálů (MALLYA, 2007, s. 52). 

Riziko existence substitutů 

Ve spojitosti se substitutem představuje riziko jeho změna. Vede-li změna ceny nebo 

výkonu konkurenčních výrobků k vyššímu užitku zákazníka, může dojít k jeho odvrácení 

od stávajícího dodavatele k novému. Stejná je situace při neměnné ceně, ale při odlišné 

kvalitě, doprovodných službách nebo lepší dostupnosti. Je důležité zaměřit 

se na zkoumání jednotlivých složek oboru a substitutů. (MALLYA, 2007, s. 52). 
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2.3.2 SLEPTE analýza  

Pro obchodní společnost je důležitá znalost vlastního širokého okolí. Právě z tohoto 

směru na ni působí síly a faktory, které mají vliv na její budoucí vývoj. Ve spojitosti 

s touto problematikou se hovoří o provádění analýzy makroprostředí. Tato analýza slouží 

k rozborům všech společenských trendů, které obchodní společnost ovlivňují. Základním 

nástrojem strategické analýzy obchodní společnosti je SLEPTE analýza. Její název, 

zkratka SLEPTE, je složena z prvních písmen 6 základních ovlivňujících faktorů. 

Přesněji se jedná o Sociální, Legislativní, Ekonomické, Politické, Technologické 

a Ekologické faktory. Pomocí analýzy jsou identifikovány vlivy a trendy, které budou 

na obchodní společnost působit (MALLYA, 2007, s. 42). 

Analýza by měla být zaměřena na hledání odpovědí k následujícím otázkám. Pro potřeby 

diplomové práce jsem si dovolil využít jejich uspořádání dle pana Thaddeuse Mallyi, 

z knihy Základy strategického řízení a rozhodování (2007, s. 42): 

• „Jaké jsou možné vývojové trendy významných faktorů základních oblastí 

prostředí v budoucnosti?“ 

• „Co jsou základní impulzy změny?“ 

• „Jaký vliv budou mít v budoucnu?“ 

• „Budou intenzivní či naopak?“ 

• „Jaký lze očekávat možný dopad těchto změn na organizaci?“ 

• „Jak ovlivní konkurenční pozici?“ 

• „Jaký bude dopad očekávaných změn na strategii organizace; jak je co nejlépe 

zohlednit při formulování strategie?“ 

Společenské faktory 

Společenské faktory, často označované jako faktory sociální, mohou ovlivnit poptávku 

po službách a zboží obchodní společnosti, ale stejně tak i její nabídku. Svoji úlohu 

zde plní například obraz obchodní společnosti v očích obyvatelstva, množství dostupné 

pracovní síly, kvalifikace, vzdělání a mobilita pracovní síly. Dalšími zkoumanými 

oblastmi jsou například množství volného času obyvatel, sociální trendy společnosti nebo 

samozřejmě vliv demografického vývoje obyvatelstva (MALLYA, 2007, s. 42). 
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Legislativní faktory 

U těchto faktorů hraje důležitou úlohu stát. Právě ten z pozice zákonodárné a výkonné 

moci uvádí v platnost vyhlášky, právní normy a zákony, které ovlivňují podnikatelskou 

činnost směrem do současnosti i budoucnosti. Jako zcela základní příklady těchto faktorů 

uvádím daňové a antimonopolní zákony, zákonné regulace importu a exportu nebo změny 

v občanském a obchodním zákoníku (MALLYA, 2007, s. 43). 

Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory a hospodářské trendy ovlivňují, jak se obchodní společnost vyvíjí 

a jak se jí lidově řečeno „daří“. Makroekonomické ukazatele, jako je například míra 

ekonomického růstu státu, ovlivňují vývoj a rozsah příležitostí nebo hrozeb, které musí 

obchodní společnost brát v úvahu při přijímání vlastních rozhodnutí. Analyzuje 

se například síla pozice centrální banky, výše daňového zatížení a jeho změny, cenová 

politika státu, míra inflace nebo úroková míra. Za připomenutí stojí také změny 

měnových kurzů, HDP a s ním spojené budoucí prognózy (MALLYA, 2007, s. 45). 

Politické faktory 

Politické faktory a jejich vlivy na vývoj obchodní společnosti jsou blízké již zmíněným 

faktorům legislativním. Politické smýšlení země se může promítat do její legislativy 

a rozhodování. To v celkovém závěru ovlivňuje podnikatelské prostředí. Jako příklad 

politického vlivu uvádím ekonomickou a hospodářskou politiku vlády, postoje 

samotných politických představitelů a jejich stran a podobně (MALLYA, 2007, s. 47). 

Technologické faktory 

Vliv technologických faktorů je o to významnější, neboť působí často nečekaně, ale s 

o to s větší razancí. Tato skutečnost významně ovlivní celou společnost a tím pádem 

i společnost obchodní. Jedná se například o změny technologií, významné inovace, rozvoj 

vědy a výzkumu nebo změny finančních prostředků, které jsou do těchto oblastí 

investovány státem, dostupnost a využitelnost informací (MALLYA, 2007, s. 48). 
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Ekologické faktory 

Posledním zástupcem jsou ekologické faktory. Jejich význam je třeba brát v úvahu ještě 

před započnutím samotné podnikatelské aktivity, neboť nerespektování pravidel 

a nařízení může vést k mnohým potížím a neshodám, ať už se státní mocí nebo 

se společenskými hodnotami. Tyto faktory je možné zařadit například k oblasti ochrany 

životního prostředí, ochrany a využití obnovitelných zdrojů, udržitelného rozvoje 

a podobně (MALLYA, 2007, s. 48). 

2.3.3 Model 7S 

Při provádění strategické analýzy se často aplikuje nástroj v podobě modelu 

7S poradenské firmy McKinsey. Tento model chápe každou obchodní společnost jako 

množinu sedmi základních aspektů, které se ovlivňují, podmiňují a v konečném měřítku 

tvarují naplnění firemní strategie (KEŘKOVSKÝ, VYKYPĚL, 2002, s. 91). 

Sedm aspektů je definováno sedmi S. Ve zkratce se jedná o Strategii, Strukturu 

organizace, Systém, Styl, Schopnosti organizace, Spolupracovníky a Sdílení hodnot. 

Jednotlivé „S“ jsou mezi sebou propojeny a tvoří pomyslně tvar „diamantu“. V případě 

udržování vzájemných vazeb mezi jednotlivými sedmi S by obchodní společnost měla 

čekat úspěšná budoucnost (JIRÁSEK, 2003, s. 72). 

2.3.4 SWOT analýza  

SWOT analýza je často využívaným nástrojem. Název tvoří první písmena slov 

Strenghts, Weaknesses, Opportunities a Threats. V základním principu analýza definuje 

silné a slabé stránky obchodní společnosti, které tvoří její interní prostředí, a příležitosti 

a hrozby, které představují prostředí externí (CHARVÁT, 2006, s. 35). 

Autoři Jianqiang Cui, Andrew Allan a Dong Lin z Griffith University v australském 

Brisbane charakterizují ve svém článku SWOT analýzu jako strategický plánovací 

nástroj, který je velmi široce používán napříč celým procesem rozhodování. Důvodem 

pro značnou oblibu tohoto nástroje jsou především výchozí informace získané 

z identifikovaných vnitřních a vnějších faktorů, které jsou zásadní pro dosažení 
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stanoveného cíle. Tato analýza za dobu své aplikace získala velice pozitivní ohlasy napříč 

mnoha průmyslovými odvětvími (CUI, ALLAN, LIN, 2019). 

Každá obchodní společnost disponuje silnými a slabými stránkami. Otázka zní, které 

to jsou a jak je efektivně využít. Stejně tak je každá obchodní společnost ovlivněna svým 

okolím, to jí přináší jak příležitosti, které je vhodné využít, tak hrozby, kterým je naopak 

lepší se vyhnout. Princip SWOT analýzy potom spočívá ve snaze nalézt odpověď 

na 4 základní otázky: 

1. jak by mohla silná stránka společnosti ovlivnit příležitost, 

2. jak by mohla silná stránka ovlivnit nebo přímo zabránit hrozbám,  

3. jak by mohla slabá stránka ovlivnit příležitost, 

4. jak může být slabé stránky využito k ochraně (CHARVÁT, 2006, s. 35) 

K provedení analýzy může být využita například tabulka. Kolonka POPIS slouží 

k definování silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Kolonka PROČ vysvětluje 

postoj ke konkrétní informaci. Především proč ji vnímáme, jak ji vnímáme. Dále je třeba 

vytvořit škálu, která vyjádří sílu ovlivnění. Literatura uvádí škálu: (++) velmi silně 

pozitivní, (+) silně pozitivní, (-) neutrální, (−) negativní silně, (− −) velmi silně negativní. 

V závěru jsou zjištěné stránky vyhodnoceny. Důležitý je sloupec ohodnocený (++), který 

vyjadřuje sílu společnosti a samozřejmě také (− −), tedy největší ohrožení (CHARVÁT, 

2006, s. 36). 

Tab. 1: SWOT analýza – teorie (Zdroj: CHARVÁT, 2006, s. 36) 

SWOT POPIS PROČ 

S   

W   

O   

T   

Dále se doporučuje vytvořit přehledné grafické znázornění všech faktorů. U silných 

a slabých stránek se může využit například matice výkonnost/závažnost. U vyjádření 

faktorů vlivů prostředí se aplikuje matice ohrožení/příležitost (KOZEL, 2006, s. 280). 

Po vypracování SWOT analýzy je vhodné přikročit ke konkretizaci cílů. Z  pohledu 

načasování a vyjádření hodnoty cílů je potřeba postupovat co nejdetailněji. Velice často 
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jsou cíli růst ziskovosti, růst tržeb nebo zvýšení tržního podílů, a to vše v  různých 

kombinacích. Důležité je, aby cíle byly hierarchicky seřazeny, kdykoliv 

kvantifikovatelné, realistické a konzistentní (KOTLER, KELLER, 2013, s. 816). 

2.4 Metody hodnocení výkonnosti obchodní společnosti 

Následující podkapitola je zaměřena na charakteristiku některých metod a modelů, které 

jsou využívány při provádění hodnocení výkonnosti obchodních společností. Konkrétně 

se jedná o benchmarking, EFQM model Excellence a přístup Balanced Scorecard. 

2.4.1 Benchmarking 

Benchmarking je jedním z nástrojů systémového měření. Tento nástroj zastává v oblasti 

výkonnosti obchodní společnosti významnou úlohu. Existuje nepřeberné množství 

definic označujících benchmarking. Podle některých autorů je dokonce pojem v českém 

prostředí spojen s jistou mírou mystičnosti a mnohými manažery je považován za nástroj 

průmyslové špionáže. To však rozhodně není správné tvrzení, neboť průběh využití 

benchmarkingu musí být vždy naprosto etický a morální. Je možné ho definovat jako 

soustavný a systematický proces, ve kterém dochází k porovnávání vlastní obchodní 

společnosti se společností světové úrovně nebo s nejlepším konkurentem v rámci 

odvětví. Podstatou je srovnávání výkonnosti s těmi nejlepšími (NENADÁL 2004, s. 132). 

Základní podmínkou pro úspěch benchmarkingu v oblasti zvyšování výkonnosti je jeho 

systematické opakování. Benchmarking by měl být součástí strategického managementu. 

Při jeho aplikaci jsou výstupem získané informace o analyzované oblasti. Ty je možné 

a také vhodné využít pro zlepšení vlastní obchodní společnosti. Bez přístupu k realizaci 

zlepšení je provádění benchmarkingu zbytečné a neefektivní. Je také nezbytné, 

aby byl celý proces iniciován, řízen a podporován vrcholovým managementem obchodní 

společnosti (NENADÁL, VYKYDAL, HALFAROVÁ, 2011, s. 18).  

Bohužel existuje vcelku mnoho důvodů, proč se vedení a top management obchodních 

společností aplikaci benchmarkingu straní a brání. Obzvláště v českém prostředí panuje 

názor, že není čestné si osvojovat a přivlastňovat výsledky jiných. Dále pak může hrát 

roli nadhodnocení sebe sama z pohledu obchodní společnosti, strach z informací 

přicházejících zvenku nebo odpor k přiznání vlastních nedostatků (BARTOŠ, 2018). 
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Druhy Benchmarkingu 

V praxi se využívá v závislosti na objektu zkoumání několik druhů benchmarkingu: 

• výkonový benchmarking, který se používá pro přímé měření a porovnávání 

nejrůznějších výkonových parametrů. Může být porovnáván například výkon 

pracovníků nebo výkon montážní linky. Výsledek vede k reálnému vyobrazení 

výkonnosti. Často jej využívají obchodní společnosti vyrábějící nebo produkující 

vcelku podobné výrobky nebo služby, 

• funkcionální benchmarking je nejvíce rozšířen v neziskovém sektoru a sektoru 

služeb. Pracuje s porovnáváním funkce i funkcí obchodní společnosti. Příkladem 

mohou být nemocnice se škálou služeb, které poskytují svým pacientům, a jejich 

vzájemné porovnání. Oproti předchozímu typu benchmarkingu je méně náročné 

najít konkurenční subjekt, který dále není považován za konkurenci. Na druhou 

stranu je tento typ benchmarkingu spojen s nemalými finančními náklady 

a mnohdy nevolí ze strany porovnávaných společností, 

• procesní benchmarking, nazýván také jako generický, se zaměřuje na porovnání 

konkrétních procesů v obchodní společnosti. U většiny případů se cílí na vybrané 

typy procesů, ve kterých dochází ke změně hmotných i nehmotných vstupů 

na výstupy. Výhodou je možnost aplikace na kterýkoliv typ organizace 

zabezpečující podobné procesy, například fakturace, evidence nebo způsoby 

komunikace (NENADÁL, VYKYDAL, HALFAROVÁ, 2011, s. 20–26). 

Dále se benchmarking rozlišuje dle srovnávaného typu na: 

• interní benchmarking je aplikován v rámci jediné obchodní společnosti. 

K porovnání dochází mezi vnitřními subjekty, například mezi divizemi nebo 

provozními jednotkami. Cílem je vyhledat nejlépe fungující standard výkonnosti. 

Ten slouží jako předloha pro ostatní oblasti podrobené měření. Interní 

benchmarking má silné i slabé stránky. Výhodou je ochota při poskytování 

podkladů srovnání nebo kratší časová náročnost. Úskalí spočívá v  možném 

zahledění se vedení společnosti do sebe sama, popřípadě nemožnosti najít stejné 

nebo podobné činnosti u malých a středních společností. V konečném důsledku 
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je přínosná už samotná snaha o využití interního benchmarkingu, neboť vyžaduje 

vysokou úroveň komunikace a snahu o neustálé učení se a zlepšování, 

• externí benchmarking, u kterého se využívá jako partnera srovnávání externí 

obchodní společnost. Naleznutí partnera může být obtížné, zvláště pro malé 

a střední podniky. Na druhou stranu je možné využívat opravdu ty nejlepší 

a nejkvalifikovanější subjekty srovnání (NENADÁL, VYKYDAL, 

HALFAROVÁ, 2011, s. 20–26). 

Kromě výše uvedených typů se nakonec také rozlišuje: 

• průmyslový benchmarking, který slouží pro srovnání obchodních společností 

v rámci stejného průmyslového odvětví, 

• generický benchmarking, který se orientuje spíše na oblasti mimo průmysl, 

• globální benchmarking, jenž poměřuje obchodní společnosti a organizace napříč 

různými částmi světa (BARTOŠ, 2018). 

Model Benchmarkingu společnosti Xerox 

Za pomyslného průkopníka v oblasti benchmarkingu se označuje společnost Xerox 

Corp., která v minulosti čelila ekonomickým potížím a ztrátě postavení na trhu. Vedení 

této společnosti se rozhodlo pro využití komparativních studií. S jejich pomocí byly 

odhaleny příčiny špatné ekonomické situace. Způsob, jakým byl benchmarking proveden, 

se stal všeobecně uznávaným modelem. Právě proto jsem se rozhodl jej zmínit 

v diplomové práci. Je znázorněn na obrázku na následující straně diplomové práce 

(NENADÁL, VYKYDAL, HALFAROVÁ, 2011, s. 28).  
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Obr. 1: Xerox Corp. – Benchmarking (Zdroj: NENADÁL, VYKYDAL, HALFAROVÁ, 2011, s. 28) 

Model se skládá z 10 kroků, které jsou patřičně rozřazeny do 4 fází. Nejprve je třeba 

sestavit tým, který bude za provedení benchmarkingu zodpovídat. Tento krok je úkolem 

připadajícím na vedení obchodní společnosti. Tým zvolí alespoň jeden partnerský 

subjekt, který může být pro samotnou společnost v něčem inspirací. Dále je zvolen 

vhodný způsob sběru dat. Data jsou následně kvantifikována v rámci sledovaných 

ukazatelů, což umožní určit velikost rozdílu mezi společností a zvoleným subjektem. 

Tímto končí plánovací fáze (NENADÁL, VYKYDAL, HALFAROVÁ, 2011, s. 29).  

V analytické fázi jsou data zpracována za účelem navržení kroků, které povedou 

ke zlepšení situace. Data jsou předložena vedení společnosti, které ve fázi integrace 

vše projedná a rozhodne o dalších cílech. V poslední fázi by mělo dojít k realizaci 

projektu neustálého zlepšování (NENADÁL, VYKYDAL, HALFAROVÁ, 2011, s. 29).  
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2.4.2 EFQM 

Dalším nástrojem, který je využíván pro měření výkonnosti společnosti je EFQM model 

Excelence. Byl vyvinut evropskou nadací pro management jakosti, jejíž sídlo se nachází 

v Bruselu. Model EFQM je považován z pohledu nároků a obtížnosti za nejnáročnější, 

ale také nejdokonalejší nástroj měření úspěšnosti obchodní společnosti. Předností 

nástroje je obecný charakter, který umožňuje aplikaci na různé druhy organizací 

bez ohledu na jejich velikost nebo nabízenou různorodou produkci. Možná i proto 

je systém využíván více než 30.000 evropskými společnostmi (BARTOŠ, 2018).  

Princip modelu EFQM spočívá v předpokladu dosažení výborných výsledků obchodní 

společnosti při splnění tří základních podmínek. Konkrétně se jedná o podmínky 

maximální spokojenosti vlastních zaměstnanců, externích zákazníků a společnosti. Celou 

tuto oblast by bylo možné jinak označit jako okolí obchodní společnosti. Tyto 

tři podmínky jsou označovány jako požadované výsledky. K tomu, aby bylo dosaženo 

vysoce kladných výsledků, je zapotřebí výborně zvládnout řízení všech procesů 

v obchodní společnosti. To se však neobejde bez optimálně zvolené strategie a politiky. 

Stejně tak je nutné zvolit systém řízení všech jejích zdrojů a budování kvalitních 

a dlouhotrvajících partnerství. Vše je velice dobře znázorněno na následujícím obrázku 

(NENADÁL, 2004, s. 41). 

 

Obr. 2: EFQM Model Excellence (Zdroj: MANAGEMENTMANIA, 2019, online) 
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Z obrázku je patrné, že celý model EFQM sestává z 9 hlavních kritérií. Každému kritériu 

je dále přiřazena určitá váha. Tyto váhy jsou pravidelně přezkoumávány a aktualizovány. 

Za 9 hlavních kritérií jsou považovány následující: 

1. Kritérium vedení, které je zaměřeno na přístup vedoucích představitelů k rozvoji 

a podpoře vize, hodnoty a kultury obchodní společnosti. Dále také na jejich 

zapojení do rozvoje managementu, spolupráce a rozvoje vztahů s partnery 

obchodní společnosti a jejími zaměstnanci (NENADÁL, 2004, s. 43). 

2. Kritérium politika a strategie, které souvisí s uplatněním vize a posláním 

obchodní společnosti směrem k zainteresovaným stranám beroucím ohled 

na oblasti a trhy s působností obchodní společnosti. Politika, plánování i cíle jsou 

dále rozvíjeny tak, aby bylo možné strategii společnosti co nejvíce naplňovat. 

Strategie je založena na současných i budoucích potřebách zainteresovaných 

stran, přičemž neustále dochází k její aktualizaci (NENADÁL, 2004, s. 44). 

3. Kritérium pracovníci klade důraz na rozvoj a řízení potenciálu zaměstnanců 

organizace. V centru pozornosti je rozvoj znalostí, delegace pravomocí, 

komunikace, systém odměňování, respekt a péče o zaměstnance ve prospěch 

obchodní společnosti jako celku (NENADÁL, 2004, s. 45). 

4. Kritérium partnerství a zdroje v podstatě rozvíjí kritérium politika a strategie 

v oblasti péče o vztahy s externími partnery. Těmi jsou například dodavatelé. 

Dochází zde k bilancování současných i budoucích potřeb organizace, společnosti 

i životního prostředí z pohledu rozvoje materiálové, hmotné, finanční i informační 

politiky a strategie (NENADÁL, 2004, s. 47).  

5. Kritérium procesy definuje snahu o řízení a zlepšování procesů 

tak, aby docházelo k růstu hodnoty pro zákazníky a další zainteresované strany 

NENADÁL, 2004, s. 50). 

6. Kritérium výsledky vzhledem k zákazníkům hodnotí, co bylo dosaženo 

ve vztahu k zákazníkům a jejich očekáváním. Důležitý je také pohled samotných 

zákazníků, jejich loajalita a vnímání image obchodní společnosti (NENADÁL, 

2004, s. 53). 
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7. Kritérium výsledky vzhledem k zaměstnancům je podobné jako předchozí 

kritérium, tentokrát však ve vztahu k zaměstnancům. Hodnotí se zde například 

dosažení spokojenosti v oblasti zvyšování motivace. Důležitý je samozřejmě také 

pohled samotných zaměstnanců (NENADÁL, 2004, s. 54). 

8. Kritérium výsledky vzhledem ke společnosti je zaměřeno na dosahování 

výsledků vzhledem ke společnosti a okolí organizace Příkladem může být 

zapojení do výzkumu, vzdělávání a ochrany prostředí (NENADÁL, 2004, s. 55). 

9. Kritérium klíčové výsledky výkonnosti je myšleno ve vztahu výsledků ke všech 

zásadních oblastech. Tedy nejen výsledky finanční, ale také výsledky v rámci 

technologií, procesů, vědomostí nebo právních norem (NENADÁL, 2004, s. 57). 

2.5 Model Balanced Scorecard  

Balanced Scorecard, dále v textu označen BSC, je hlavní přístup, který je v diplomové 

práci využit za účelem dosažení cíle měření výkonnosti vybrané obchodní společnosti.  

2.5.1 Balanced Scorecard – historický vývoj a význam 

Model BSC vznikl jako výsledek práce pánů Roberta Kaplana a Davida Nortona. Poprvé 

byl představen v roce 1992 v Harvard Business Review. Stejný odborný časopis model 

později zařadil mezi 75 podnikatelských nápadů s největším vlivem dvacátého století 

(GRASEOVÁ, DUDEC, ŘEHÁK, 2012, s. 101). 

Východiskem autorů pro vytvoření BSC bylo převažující zaměření amerického systému 

řízení obchodních společností na využívání finančních hodnotících ukazatelů. Podle 

autorů bylo nutné dosáhnout určitého vyvážení této příliš přímočaré orientace využívání 

finančních ukazatelů. To se mohlo změnit právě zavedením a rozšířením o nefinanční 

měřítka. Pokud má být výkon obchodní společnosti reálně ocenitelný, je nutné zohlednit 

různorodé články celé obchodní společnosti, které s jeho hodnotou souvisí. Těmito 

články jsou například zákazníci, procesy a finance (HORVÁTH, 2002, s. 8). 

Historicky poprvé byl přístup BSC dle autorů B. Muthuramana a R. Jayaramana použit 

ve společnosti Analog Devices Inc (ADI) ve Spojených státech v roce 1987 Arthurem 
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Schneidermanem. Právě on poukázal na myšlenku BSC umožňující propojení mezi 

finančními a nefinančními opatřeními. ADI aplikovala model BSC při použití metrik 

TQM za účelem dosažení růstu výkonnosti. Nebyly však zastoupeny všechny čtyři oblasti 

BSC, tak jak je navrhl Kaplan a Norton. Ve výsledku se prokázala myšlenka integrace 

systémového přístupu k realizaci měření (MUTRHURAMAN, JAYARAMAN, 2014). 

Při aplikaci přístupu BSC bylo zjištěno, že v případě vhodné volby měřítek a cílů 

je možné dosáhnout identifikace optimálního strategického směřování obchodní 

společnosti. To také následně umožňuje její efektivní měření v konkrétně zvolených 

metrikách. Důležitý je vždy výběr cílů v rámci strategie obchodní jednotky. BSC může 

být využito k usměrnění chování a realizovaných kroků v rámci zvolené strategie. Právě 

v tomto bodě spočívala převratnost celého konceptu, neboť namísto uspořádaného 

seznamu měřících nástrojů se do popředí zájmu dostala strategie obchodní společnosti 

a s ní související cíle s jejich vlastním znázorněním (HORVÁTH, 2002, s. 9). 

Každá obchodní společnost by měla mít vlastní nastavenou strategii a určitou vizi svého 

působení. Pouze tak je možné určit strategické cíle, které jsou ze strategie odvozeny. 

Strategické cíle jsou velice důležité, neboť rozhodují o celkovém úspěchu obchodní 

společnosti. V rámci jejich naplnění a řízení je zapotřebí přiřadit k cílům odpovídající 

měřítka jak finanční, tak nefinanční a také skutečné hodnoty měřítek. Strategické cíle jsou 

dosahovány pomocí strategických akcí k nim přiřazených, spolu se zadaným termínem, 

rozpočtem a řídící a odpovědnou osobou. Tato přísná logika byla autory BSC doplněna 

o „Translating Strategy to Action“, která je na obrázku (HORVÁTH, 2002, s. 9). 
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Obr. 3: BSC – aktivity (Zdroj: HORVÁTH, 2002, s. 9) 

BSC slouží jako ucelený soubor, s jehož pomocí mohou manažeři obchodních společností 

převést strategii a vizi do celistvého souhrnu měřítek výkonnosti. Vedoucím pracovníkům 

obchodních společností usnadňuje konkretizaci strategie a následně ji efektivním 

způsobem komunikuje zaměstnancům. Stručně řečeno, pomocí přístupu BSC 

je převedena strategie a poslání obchodní společnosti do již konkrétních cílů 

a měřitelných znaků zařazených do čtyř základních oblastí, kterými jsou finanční 

a zákaznická oblast, oblast interních procesů a také oblast zaměřená na učení se a růst 

(KAPLAN, NORTON, 2002, s. 32). 

2.5.2 Bariéry bránící zavedení funkční strategie  

Obchodní společnost, která přistoupí ke krokům dle přístupu BSC, by měla 

v co nejkratším čase po dokončení jejich stanovení přistoupit k aplikaci a užití modelu 

v rámci vlastních manažerských systémů. BSC představuje pomyslný most mezi vývojem 

a formulací strategie s následným zavedením. K tomu, aby zavedení strategie bylo 

efektivní, je nutné zabránit existenci čtyř konkrétních bariér, které jí k tomu brání. 

Eliminace bariér se provádí integrací BSC do nového strategického manažerského 

systému. Současné systémy obsahují nedostatky vycházející z přednostního sledování 

finančních výsledků minulých let. Tím pádem dochází ke ztrátě propojení mezi 

formulováním a zavedením strategie (KAPLAN, NORTON, 2002, s. 165). 
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1. bariéra: neuskutečnitelná strategie a vize 

K existenci této bariéry dochází v situaci, kdy není v obchodní společnosti dosaženo 

konsensu o způsobu převedení vizí a poslání do skutečných kroků. Důvodem 

je neschopnost vrcholového managementu nalézt shodu v otázkách významu strategie 

a vize. Na základě vrcholového vedení se prosazuje více směrů (neustálé zlepšování, 

jakost aj.), úsilí o dosažení společného cíle následně není propojené, neboť není podřízeno 

jediné strategii. Tvorba BSC napomáhá k vyjasnění strategie a definování hybných 

sil působících ve prospěch strategického cíle a úspěchu. Vize je pomocí BSC přenesena 

do klíčových strategických oblastí (KAPLAN, NORTON, 2002, s. 167).  

2. bariéra: chybějící propojení mezi strategií a cíli, týmy nebo jednotlivci 

Bariéra vzniká, pokud nedochází k převodu dlouhodobých požadavků strategie 

vrcholového vedení obchodní společnosti do zvolených cílů oddělení, týmů nebo 

jednotlivců. Místo toho jsou oddělení nebo týmy orientovány na dodržení finančních 

rozpočtů. Potíží je dominantní orientace na dosahování krátkodobých a taktických cílů, 

což vede k potlačení vývoje schopností a dovedností, které by právě umožnily i dosažení 

cílů dlouhodobých. Vinou může být špatná komunikace a nedostatečné slazení cílů 

obchodní společnosti s cíli jednotlivých oddělení a týmů. BSC je možné využít 

pro efektivní komunikaci nových strategií napříč celou organizací, což umožňuje 

konzultaci cílů oddělení, týmů nebo jednotlivců. Tyto cíle jsou implementovány 

do celkové strategie (KAPLAN, NORTON, 2002. s. 168). 

3. bariéra: chybějící propojení mezi strategií a alokací zdrojů 

U třetí bariéry dochází k selhání propojení mezi akčním programem a alokovanými zdroji 

s dlouhodobými strategickými prioritami. Mnohé obchodní společnosti oddělují 

dlouhodobé a krátkodobé procesy strategického plánování a rozpočtování, takže dochází 

k nevyužití fondů ke strategickým prioritám (KAPLAN, NORTON, 2002, s. 168). 

4. bariéra: zpětná vazba je taktická, ne však strategická 

Zpětná vazba je častým kamenem úrazu mnoha podnikatelských subjektů. Současně 

je poslední bariérou v oblasti funkčnosti a způsobu zavádění strategie. Mnohé 
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manažerské systémy jsou nastaveny na poskytování zpětné vazby ke krátkodobým 

provozním výkonům, a to ve finančních měřítcích. Pouze malé procento obchodních 

společností se věnuje i zpětné vazbě z oblasti dlouhodobé výkonnosti, ověřování nebo 

rozhodování o strategii. Pokud ale neexistuje zpětná vazba, není možné se učit a rozvíjet. 

Pomocí využití BSC mohou být strategie řádně posuzovány, přičemž strategická zpětná 

vazba sestává ze sdíleného strategického rámce, zpětnovazebných procesů a procesů 

týmového řešení problémů (KAPLAN, NORTON, 2002, s. 170). 

2.6 Čtyři základní perspektivy BSC 

Pomocí čtyř základních perspektiv přístupu BSC je možné stanovit rovnováhu mezi 

dlouhodobými a krátkodobými cíli obchodní společnosti. Dále také mezi požadovanými 

výstupy jejich činností a hybnými silami, které k těmto činnostem vedou. Rovnováhy 

se dosahuje také mezi tvrdými měřítky a těmi více subjektivními, měkkými měřítky 

(KAPLAN, NORTON, 2002, s. 32).  

Za dobu, od kdy se přistupuje k aplikaci BSC, se názvy i obsahová stránka jednotlivých 

perspektiv měnily. Nejvíce byla zdokonalována především perspektiva zaměřená 

na učení se a růst. Poměrně často byla tato perspektiva zúžena a přejmenována na oblast 

lidských zdrojů nebo také na oblast zaměřenou na přijímání inovací. Tento problém 

vyřešil pan Kaplan zavedením základních prvků perspektivy a to:  

• Lidský kapitál (dovednosti, znalosti a talent pracovníků), 

• Informační kapitál (informační systémy, technologie, databáze), 

• Organizační kapitál (týmová práce, řízení znalostí, kultura, zaměstnanci) 

(GRASSEOVÁ, 2012, s. 104). 

2.6.1 Finanční perspektiva 

Samotná tvorba přístupu BSC by měla být realizována tak, aby v obchodní společnosti 

došlo k propojení finančních záměrů se strategií napříč celou strukturou. Do finančních 

cílů směřují ostatní měřítka a cíle dalších perspektiv BSC. Základním cílem realizace 

BSC je dosažení hodnocení výkonnosti a také dlouhodobý ekonomický růst. Každé 

použité měřítko musí být součástí řetězce příčin, jejíž cílem je zvýšení finanční 

výkonnosti. Strategie začíná stanovením dlouhodobých ekonomických cílů, na  které 
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navazují další kroky a akce z finančních a interních procesů a z oblasti pečování 

o zaměstnance a zákazníky. Ve výsledku je dosaženo zmíněné dlouhodobé ekonomické 

výkonnosti obchodní společnosti (KAPLAN, NORTON 2002, s. 48).  

Finanční perspektiva zachycuje možnost realizace konečného cíle veškerého hospodaření 

obchodní společnosti, tedy dosažení dlouhodobého ekonomického zisku. Základní otázka 

celé této perspektivy, jak je položena v knize Balanced Scorecard v Praxi pana Horvátha 

(2002, s. 24) zní: „Jaké cíle vyplývají z finančního očekávání našich investorů?“ 

Finanční cíle a strategie  

Obchodní společnosti prochází různými fázemi své existence, ve kterých se jednotlivé 

finanční cíle vyvíjí a navzájem odlišují. Z tohoto hlediska existuje několik strategií, které 

je možné aplikovat. Základní tři jsou zaměřeny na růst, udržení a největší možný výkon 

(KAPLAN, NORTON, 2002, s. 49). 

Fáze růstu je typická pro obchodní společnosti v rané fázi životního cyklu. Služby 

a výrobky poskytované v této fázi představují velký potenciál k růstu. Aby byl potenciál 

maximálně využit, jsou zmobilizovány zdroje pro rozvoj a vývoj výrobků a služeb, 

zvýšení výrobních kapacit, rozvoj infrastruktury, distribuce a podobně. Celkovým 

finančním cílem je percentuálně vyjádřená míra obratu a také míra růstu prodejů ve všech 

oblastech působení obchodní společnosti (KAPLAN, NORTON, 2002, s. 49). 

Fáze udržení bývá u obchodních společností nejčastější. V této fázi jejich životního 

cyklu jsou stále realizovány investice, od kterých se ale očekává vysoká návratnost 

investovaného kapitálu. Důležité je udržení tržního podílu a jeho nepřestávající růst, 

odstranění úzkých míst, nárůst kapacit a kontinuální zlepšování. Pro tuto fázi jsou typické 

finanční cíle zaměřené na ziskovost a její růst. Často se využívá měřítek vztahujících 

se k účetnímu zisku, také měřítko návratnosti investice ROI, měřítko vloženého kapitálu 

ROCE a ekonomická přidaná hodnota ((KAPLAN, NORTON, 2002, s. 50).  

Fáze největšího výkonu (sklizně) je charakteristická pro obchodní společnosti, které 

již nerealizují investiční aktivity, a pokud ano, tak jen s krátkou dobou návratnosti. 

Zaměřují se na udržení a údržbu svých podnikatelských aktivit. Obecným ukazatelem 

může být například provozní cash flow před odpisy (KAPLAN, NORTON, 2002, s. 49). 
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Finanční perspektiva a strategické směry 

Pro každou ze strategií existuje jedna z odpovídajících finančních oblastí, které 

ji podporují. Pro lepší znázornění popisuji problematiku tabulkou číslo dvě umístěnou 

níže. 

Tab. 2: Měření strategických finančních témat (Zpracováno dle: KAPLAN, NORTON, 2002) 

  Strategické téma 

  

Růst obratu a mix 

výrobků/služeb 

Snížení nákladů/zvýšení 

produktivity 
Využití zdrojů 

S
tr

a
te

g
ie

 

R
ů

st
 Míra růstu prodejů dle 

segmentů 
Procento obratu z nových 
výrobků a zákazníků 

Obrat na zaměstnance 
Investice (procento prodejů) 
Výzkum a vývoj (procento 
prodejů) 

U
d

r
ž
e
n

í 

Podíl na cílových 
zákaznících a účtech 

Křížový prodej 
Procento obratu z nových 
aplikací výrobků 

Náklady v porovnání 
s konkurencí 

Míra snížení nákladovosti 
Nepřímé výdaje (procento 
prodejů) 

Míra pracovního kapitálu 
(cyklus cash-to-cash) 

ROCE podle klíčových 
kategorií aktiv 
Ukazatele využití zdrojů 

S
k

li
ze

ň
 Ziskovost zákazníků a 

výrobní linky 
Procento neziskových 
zákazníků 

Jednicové náklady (na 

jednotky výstupů, na 
transakci) 

Doba návratnosti 
Výkonnost (propustnost) 

2.6.2 Zákaznická perspektiva 

Základní otázka perspektivy dle pana Horvátha (2002, s. 25) zní: „Jaké cíle týkající 

se našich procesů bychom měli stanovit, abychom mohli splnit cíle finanční a zákaznické 

perspektivy?“ 

Obchodní společnosti v oblasti zákaznické perspektivy definují tržní a zákaznické 

segmenty, které jsou pro jejich podnikatelskou činnost stěžejní. Především tyto segmenty 

jsou zdrojem obratů. Jsou tedy současně podstatné pro finanční cíle. Pomocí zákaznické 

perspektivy jsou stanovena základní měřítka, která jsou orientována na cílové zákazníky 

a segmenty trhu. Typickými měřítky jsou například loajalita a spokojenost zákazníka, 

předpoklad jeho udržení v obchodní společnosti, získávání nových zákazníků 

a s tím spojený nárůst ziskovosti (KAPLAN, NORTON, 2002, s. 61). 

Manažeři obchodních jednotek se nemohou zaměřit pouze na úsilí spojené s naplňováním 

potřeb zákazníků. Důležitým úkolem je převést strategické poslání obchodní jednotky 
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do konkrétních cílů s tržní a zákaznickou orientací. Obchodní společnosti 

bez konkrétních definovaných cílů se snaží uspokojit veškeré potřeby, to ale v konečném 

důsledku může vést k selhání. Je důležité zaměřit se na klíčové segmenty, ve kterých bude 

dosahováno konkurenčního postavení (KAPLAN, NORTON, 2002, s. 62).  

Základní měřítka 

Základní měřítka výstupů zákaznického segmentu, která lze využít v rámci všech typů 

podnikatelských subjektů jsou následující (KAPLAN, NORTON, 2002, s. 65):  

• Podíl trhu: Jsou-li známé zákaznické cílové skupiny, nemělo by měření podílu 

na trhu představovat závažnější problém. Informace o velikosti trhu, které jsou 

nutné pro zjištění této hodnoty, často poskytují vládní statistické organizace. 

Měřítko ve výsledku odráží podíl obchodů na konkrétním trhu. Výsledek 

je vyjádřen celkovým počtem zákazníků, objemem prodaných položek nebo 

celkovými utracenými prostředky (KAPLAN, NORTON, 2002, s. 65). 

• Udržení zákazníka: Udržení zákazníka je důležitým faktorem a současně 

základním kamenem na cestě k navýšení tržního podílu cílového segmentu 

zákazníků a trhu. Měřítko udržení zákazníka je orientováno na operace, jejichž 

výsledkem je relativní nebo absolutní vyjádření míry s jakou jsou uchovávány 

dobré vztahy se zákazníky, a tedy jak je vynakládána péče o ně. Měří se také růst 

procenta objemu nových zakázek u stálých zákazníků (KAPLAN, NORTON, 

2002, s. 66). 

• Získání nového zákazníka: Obchodní společnosti, které požadují růst objemu 

realizovaných obchodů, usilují o navýšení počtu svých zákazníků v definovaných 

cílových segmentech. Měřítkem je v tomto případě absolutní nebo relativní 

vyjádření míry získání nových zákazníků, obchodů a zakázek (KAPLAN, 

NORTON, 2002, s. 66). 

• Spokojenost zákazníka: Je-li cílem obchodní společnosti získání nových 

zákazníků, ale současně dochází k růstu nespokojenosti současných zákazníků, 

bude tento cíl naplňován velice obtížně. Obchodní společnost, která pečuje 

o své klienty na vyšší než základní úrovni jejich spokojenosti, může dosáhnout 

velice důležité zákaznické loajality. Kritérium spokojenosti zákazníků je měřeno, 
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jako stanovení celkové úrovně spokojenosti zákazníků na základě definovaných 

kritérií výkonu dle hodnotové výhody (KAPLAN, NORTON, 2002, s. 62). 

• Ziskovost zákazníka: V tomto měřítku se realizuje měření čistého zisku, který 

přináší konkrétní zákaznické segmenty nebo samotní zákazníci poté, co dojde 

k odpočtu výdajů na jejich vlastní podporu (KAPLAN, NORTON, 2002, s. 65). 

K podpoře růstu loajality zákazníků slouží pozitivní a přínosné vlastnosti služeb nebo 

výrobků, které ve výsledku vedou k navýšení spokojenosti zákazníků. Tato operace 

se nazývá jako tvorba hodnotové výhody. Obecné hodnotové výhody jsou uváděny 

například tyto (KAPLAN, NORTON, 2002, s. 69): 

• Vlastnosti výrobků a služeb: Tyto hodnotové atributy jsou určeny 

funkčností, jakostí a cenou. Vždy je vhodné přistupovat specificky 

ke konkrétním potřebám samotného zákazníka (KAPLAN, NORTON, 2002, 

s. 70). 

• Vztahy se zákazníky: Vztah se zákazníkem je možné definovat mnoha 

příklady. Velice významnou roli může sehrát například dodání služby nebo 

výrobku, doba odezvy, doba dodání a celková spokojenost zákazníka 

(KAPLAN, NORTON, 2002, s. 70).  

• Image a pověst obchodní společnosti: Reputace obchodní společnosti 

je faktor, který může pozitivně, ale i negativně působit na její zákazníky. Prací 

na své dobré pověsti obchodní společnost aktivně pomáhá k pozitivnímu 

profilování sebe sama pro zákazníky (KAPLAN, NORTON, 2002, s. 72). 

2.6.3 Perspektiva interních procesů 

Základní otázka pana Horvátha (2002, s. 25) k perspektivě interních procesů zní: „Jaké 

cíle týkající se našich procesů bychom měli stanovit, abychom mohli splnit cíle finanční 

a zákaznické perspektivy?“  

Perspektiva interních procesů je v pořadí třetí perspektivou BSC. V rámci této 

perspektivy jsou zde jasně definovány procesy nezbytné k dosažení cílů stanovených 

ve finanční a zákaznické perspektivě. Tento přístup umožňuje orientovat procesní cíle 
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právě na dvě předchozí oblasti. V případě přístupu BSC se doporučuje definovat 

kompletní interní hodnotový řetězec (KAPLAN, NORTON, 2002, s. 85). 

 

Obr. 4: Interní hodnotový řetězec (Zdroj: KAPLAN, NORTON, 2002, s. 89) 

Každá obchodní společnost je tvořena jedinečnou procesní skupinou pro tvorbu hodnoty 

a dosahování finančních cílů. Model hodnotového řetězce může sloužit jako šablona 

pro přípravu perspektivy interních procesů. Skládá se ze tří základních procesních oblastí 

(KAPLAN, NORTON, 2002, s. 89). 

• Inovační proces: Podnikatelská jednotka se zaměřuje na provedení průzkumu 

pomocí strategického marketingu, který se zaměřuje na skryté a nově se objevující 

zákaznické potřeby. Hodnoty, které jsou touto cestou zjištěny, slouží jako podklad 

pro „aktualizaci“ výrobku nebo služby (KAPLAN, NORTON, 2002, s. 89). 

• Provozní proces: Ve fázi provozního procesu již existuje konkrétní podoba 

výrobku nebo služby. Přistupuje se zde k samotné výrobě a dodání zákazníkovi. 

V minulosti byl tento proces stěžejní z pohledu realizace měření výkonnosti. 

V případě současných přístupů je důležitým, nikoliv jediným článkem celého 

řetězce (KAPLAN, NORTON, 2002, s. 89). 

• Poprodejní servis: Oblast péče o zákazníka po realizaci prodeje je mnohdy 

opomíjena, ale o to více důležitou. Kvalitní a operativně provedený zákaznický 

servis, zaškolení a tréninkové programy pro dokonalé zvládnutí obsluhy produktu, 

to jsou jen některé příklady poprodejního servisu. Přidaná hodnota této oblasti 

je důležitá pro získání a udržení zákazníků, stejně tak pro konkurenceschopnost 

obchodní společnosti do budoucna (KAPLAN, NORTON, 2002, s. 89). 
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2.6.4 Perspektiva učení se růstu 

Poslední ze čtyř perspektiv BSC je zaměřena na oblast rozvoje cílů učení se a růstu. 

Pomocí perspektivy jsou definovány podmínky, které umožní dosažení cílů, které byly 

vytyčeny ve třech předchozích oblastech. V BSC je obecně kladen důraz na investování 

do budoucích let. Kromě tradičních oblastí investic jsou připomínané také procedurální 

postupy, zaměstnanci a informační systémy. Tři základní oblasti, které byly takto 

definovány a které jsou tedy z pohledu rozvoje učení se a růstu velice důležité, jsou 

schopnosti zaměstnanců, informačního systému a motivace, delegování pravomocí 

a angažovanost (KAPLAN, NORTON, 2002, s. 113). 

• Schopnost zaměstnanců: Pro dosahování dobrých výsledků výkonnosti 

a naplňování cílů do budoucna je potřebné neustále zvyšovat kvalifikaci 

zaměstnanců, obzvláště těch v „první linii“, tedy v přímém vztahu k interním 

procesům (KAPLAN, NORTON, 2002, s. 113). 

• Schopnosti informačního systému: Jasnou návaznost na předchozí bod vykazuje 

schopnost informačního systému. Kvalitní, relevantní a včasné informace jsou 

základním předpokladem úspěchu (KAPLAN, NORTON, 2002, s. 120). 

• Motivace, delegování pravomocí a angažovanost: Bez motivace není možné 

požadovat po zaměstnancích klíčové přispění přínosné pro rozhodování a jednání 

(KAPLAN, NORTON, 2002, s. 121). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Třetí kapitola diplomové práce je orientována na seznámení se s vybranou obchodní 

společností a následné provedení analýzy jejího současného stavu. První podkapitoly jsou 

zaměřeny na popis a charakteristiku obchodní společnosti AUTOPARK BRNO a.s., 

její historii, organizační strukturu, obchodní program, cílené trhy a zákazníky. Další část 

kapitoly je věnována provedeným analýzám vnitřního a vnějšího prostředí vybrané 

obchodní společnosti.  

3.1 Seznámení se s analyzovanou obchodní společností  

Po celou dobu trvání vlastního vzdělávacího procesu na Vysokém učení technickém 

v Brně spolupracuji s obchodní společností AUTOPARK BRNO a.s. Výhodou této 

dlouhodobé a vzájemné spolupráce je především fakt, ve kterém jsem za uplynulou dobu 

získal o obchodní společnosti znalosti a vědomosti na opravdu vysoké úrovni. Tyto 

poznatky jsou velice cenné a při psaní diplomové práce také nápomocné. Za přínosné 

považuji také zvolené téma bakalářské práce, kterým je provedení finanční analýzy. 

I v tomto případě jsem oslovil společnost AUTOPARK BRNO a.s. 

 

Obr. 5: Logo společnosti AUTOPARK BRNO a.s. (Zdroj: AUTOPARKBRNO, 2019, online) 

3.1.1 Obchodní společnost AUTOPARK BRNO a.s. – základní informace 

Datum zápisu: 7. srpna 1997 (JUSTICE, 2015, online) 

Spisová značka: B 2397 vedená u Krajského soudu v Brně (JUSTICE, 2015, online) 

Identifikační číslo: 253 46 741 (JUSTICE, 2015, online) 

Právní forma: Akciová společnost (JUSTICE, 2015, online) 
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Akciová společnost AUTOPARK BRNO a.s. byla založena 7. srpna 1997 jako 

univerzální právní nástupce dříve existující obchodní společnosti AUTOPARK BRNO, 

s.r.o. Předchozí obchodní společnost působila na trhu od roku 1994, takže za úplný 

faktický počátek fungování obchodní společnosti v podobě jako je dnes, je možné 

považovat právě rok 1994. Realizovaná změna v roce 1997 proběhla prakticky pouze 

v oblasti právní formy. Samotný vznik byl proveden jednorázově na základě smlouvy, 

která byla sepsána 30. 6. 1997 (AUTOPARK BRNO, 2016). 

Předmětem podnikání akciové společnosti AUTOPARK BRNO jsou opravy silničních 

vozidel, výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona 

a poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru (JUSTICE, 2015, online). 

Předmětem činnosti obchodní společnosti je správa vlastního majetku, dále také pronájem 

nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor (JUSTICE, 2015, online). 

Princip fungování obchodní společnosti AUTOPARK BRNO a.s. je dualistický. Působí 

zde statutární orgán, v jehož čele se nachází předseda představenstva. Dále také dozorčí 

rada, v jejímž čele se nachází předseda dozorčí rady (JUSTICE, 2015, online). 

3.1.2 Historie obchodní společnosti  

Podle uvedených informací proběhlo zahájení činnosti obchodní společnosti 

AUTOPARK BRNO a.s. v roce 1994. Od data jejího vstupu na trh došlo v rámci 

provádění podnikatelské činnosti obchodní společnosti k realizaci mnohých změn. 

Kromě zmíněného přechodu právní formy ze společnosti s ručením omezeným 

na akciovou společnost v roce 1997, proběhla také vlastnická obměna, která sebou 

přinesla i změnu vedení. Tato obměna byla realizována v roce 2014 a z pohledu 

podobných událostí byla doposud největší a poslední změnou (ŽŮREK, 2019). 

Během více než dvacetiletého fungování proběhly i změny týkající se spektra nabízených 

služeb a produktů. Na počátku existence se obchodní společnost orientovala především 

na automobily značky NISSAN. Pro tuto značku byly nabízeny prodejní a servisní služby. 

V současné době je značka NISSAN stále zastoupena, změnila se však strukturální 

skladba nabízených produktů. Z kompletní škály osobních i nákladních automobilů jsou 

nyní nabízeny pouze nákladní automobily. Opravdu zásadní a také poslední známou 
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změnou bylo přijetí rozhodnutí o rozšíření prodejního sortimentu obchodní společnosti. 

Jako nově nabízená byla zvolena značka KIA, kterou je nyní možné považovat z pohledu 

realizovaných prodejních a servisních aktivit za hlavní a pro obchodní společnost 

nejpodstatnější zastoupenou automobilovou značku. Jsou nabízeny kompletně všechny 

typy osobních automobilů spolu se službami autorizovaného servisu (ŽŮREK, 2019). 

 

Obr. 6: KIA Motors – logo (Zdroj: KIA, 2019, online) 

KIA Motors 

Značka KIA a její produkty jsou stěžejní pro realizaci podnikatelských aktivit obchodní 

společnosti, považuji tedy za vhodné uvést alespoň základní informace o její existenci. 

Značka Kia Motors Corporation je nejstarším automobilovým výrobním závodem v  Jižní 

Koreji. Vznikal už v květnu roku 1944. V prvních letech své existence se značka KIA 

orientovala na výrobu jízdních kol a motocyklů. Ve spojení se značkou Hyundai, 

pod názvem Hyundai-Kia Automotive Group, je pátým největším výrobcem automobilů 

na světě. Ročně KIA vyrábí přes 1,4 milionu automobilů ve 14 výrobních závodech 

zastoupených v 8 zemích světa. Nám nejbližší výrobní závod se nachází ve slovenské 

Žilině a patří vůbec k nejmodernějším závodům v celé Evropě (KIA, 2019, online).  

Tato jihokorejská značka si svoji pozici na českém trhu musela poměrně tvrdě a dlouho 

budovat. V prvních letech byla považována za neznámou a nedůvěryhodnou. 

V současnosti však obsazuje přední příčky z pohledu největšího počtu prodejů a registrací 

nových vozů, na čemž se podílela také zvolená obchodní společnost. Za dobu 

své spolupráce s KIA Motors Czech získala několik ocenění, které dokládají kvalitní 

a poctivou práci obchodní společnosti AUTOPARK BRNO a.s. (ŽŮREK, 2019). 
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3.1.3 Organizační struktura obchodní společnosti 

Organizační struktura obchodní společnosti je hierarchická. Její podrobné složení 

je detailněji znázorněno obrázkem, který se nachází dále. Obchodní společnost 

zaměstnává v současné chvíli 15 stálých zaměstnanců. Tento počet se však může měnit 

ve vztahu k období během roku. Například v měsících spojených s přezouváním 

pneumatik obchodní společnost využívá pomocného pracovníka v rámci plnění úkolů 

v mycí lince nebo pneuservisu. Dále je využívána služba poskytující každodenní úklidové 

práce. Zaměstnankyně na pozici hlavní účetní je vedena jako externí (ŽŮREK, 2019). 

Zaměstnanci jsou pro AUTOPARK BRNO a.s. jednoznačně nejdůležitějším aktivem. 

Vedení obchodní společnosti se snaží dosahovat jejich vysoké spokojenosti, zvyšovat 

jejich kvalifikaci, schopnosti i dovednosti. Pravdou je, že udržet kvalifikovaný a kvalitní 

zaměstnanecký tým je poměrně složité. Čím vyšší kvalifikaci zaměstnanec získá, 

tím žádanější je i v očích konkurence. Školení a vzdělávání je nákladné a v případě ztráty 

zaměstnance, například z důvodu přechodu ke konkurenci nebo opuštění pracovního 

oboru, je situace pro obchodní společnost velice komplikovaná. Nejedná se ale o potíž 

pouze AUTOPARKU BRNO a.s., ale všech ostatních obchodních společností se stejným 

zaměřením. Dlouhodobě také upadá zájem nově vystudovaných absolventů 

automobilových škol o výkon povolání v tomto oboru (ŽŮREK, 2019). 

Na obrázku číslo 7, který se nachází na následující straně, je znázorněna současná 

organizační struktura obchodní společnosti. Nutno říct, že z pohledu zavádění změn 

a rozvoje obchodní společnosti je nutné přistoupit k určitým změnám organizační 

struktury. Důvodem, proč tomu tak je, spolu s návrhem nové podoby organizační 

struktury, uvádím v kapitole návrhy a doporučení. Dále uvádím alespoň základní popis 

jednotlivých vedoucích pracovních pozic na různých stupních organizační hierarchie 

obchodní společnosti. I zde existuje poměrně široký prostor pro aktualizaci 

a optimalizaci. Dále považuji za nutné zmínit skutečnost, že zvolená obchodní společnost 

je rodinná. Jsou pro ni charakteristické některé faktory pro rodinné společnosti typické, 

ne však vždy v pozitivním aspektu. Například skutečnost, ve které vedoucí pracovník 

vykonává větší množství povinností, než bývá charakteristické pro obdobnou pozici 

v případě jiné obchodní společnosti.  
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Obr. 7: Organizační struktura obchodní společnosti AUTOPARK BRNO a.s. 

(Zpracováno dle: AUTOPARK BRNO, 2016, s. 3) 

Obchodní ředitel / ředitel obchodní společnosti: Pracovní pozice je zastoupena nejvýše 

postaveným pracovníkem v rámci celé společenské hierarchie. Jeho hlavní pracovní 

náplní je řízení obchodní společnosti, organizace jednotlivých pracovišť, utváření 

jednotné koncepce, definice cílů, vizí a jejich následné naplňování. Obchodní ředitel také 

rozhoduje o strategických krocích směřujících do budoucích let. Současně se stará 

o marketingové aktivity, příjem nových zaměstnanců a v případě potřeby vykonává 

i funkci prodejce, neboť má s touto pozicí z minulosti bohaté obchodní zkušenosti.  

Technický ředitel: Pracovník této pozice zodpovídá za funkčnost servisního oddělení. 

Zabezpečuje fungování obchodní společnosti po technické stránce, provádí kontrolu 

skladového hospodářství a činností v oblasti servisu. Také se zaměřuje na provádění 
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hodnotících analýz a nákladový management. Je přímým nadřízeným přijímajících 

a reklamačních techniků.  

Přijímací technik: Tato pozice je velice důležitá a zodpovědná pro zajištění efektivního 

fungování servisního střediska. Hlavním úkolem je zhodnocení technického stavu 

na servis přijatého vozidla, organizace práce zaměstnanců servisního oddělení, kontakt 

se zákazníkem v oblasti poskytování aftersales a reklamačních služeb. Přijímací technik 

musí být odborníkem jak v oblasti techniky, tak v oblasti komunikace se zákazníkem. 

Tyto požadavky na něj kladou nemalé nároky.  

Reklamační technik: Jedná se o podobnou pozici jako v případě přijímacího technika. 

Primárně se tento pracovník stará o vyřizování reklamací. Tato činnost je velice 

zodpovědná a vyžaduje detailní mapování jednotlivých případů, dokonalé 

zaznamenávání veškerých detailů ohledně reklamačního případu a komunikaci 

se zákazníky, pojišťovnami a dalšími subjekty. 

3.1.4 Obchodní program, trhy a zákazníci obchodní společnosti  

Obchodní program společnosti AUTOPARK BRNO a.s. je poskytování prodejních 

služeb spolu se službami autorizovaného servisu. Tyto služby jsou poskytovány 

pro obě zastoupené značky, konkrétně KIA a NISSAN. Někteří uživatelé osobních 

automobilů zastávají názor, že neautorizovaní poskytovatelé podobných služeb jsou 

levnější, nicméně je nutné si uvědomit přínosy s autorizovaným střediskem spojené. 

Výhodou využívání služeb autorizovaného dealera a servisního střediska je například 

jistota opravdu vysoké kvality poskytovaných úkonů a k těmto pracím použitého 

materiálu. Autorizovaní dealeři jsou často kontrolováni například formou mystery 

shoppingu. V případě pochybení jsou potom postiženi významnými sankcemi. Dalším 

důvodem, konkrétně u značky KIA, je také využívání výhod a služeb spojených 

se sedmiletou zárukou, která je stále nejdelší na našem trhu. V případě nevyužití 

autorizovaných služeb o ni uživatel automobilu přichází. Obchodní společnost neustále 

zvyšuje svoji kvalitu pomocí školení a neustálého procesu zlepšování. Zákazníci jsou také 

informováni o jakýchkoliv akcích a událostech se značkou souvisejících (ŽŮREK, 2019). 
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Trhy a zákazníci obchodní společnosti 

Trhy, na které se podnikatelská činnost obchodní společnosti zaměřuje, jsou zastoupeny 

především uživateli osobních automobilů. Z pohledu možných uživatelů těchto 

automobilů je zákaznické spektrum rozsáhlé a značně široké. Z tohoto důvodu 

zde představuje podstatnou úlohu volba vhodné marketingové komunikace. O tyto 

aktivity se stará přímé zastoupení značky KIA pro Českou republiku, dále potom každý 

dealer samostatně. Společnost AUTOPARK BRNO a.s. se snaží oslovit veškeré skupiny 

potencionálních zákazníků, takže využívá rozmanité palety marketingových nástrojů. 

Do budoucích let bude nutné provést rozsáhlejší marketingový průzkum, který umožní 

lépe definovat cílové zákaznické skupiny a tím pádem volit zcela optimální 

marketingovou komunikaci. Prodejní oblast, stejně tak oblast servisní, je velice důležitá, 

takže zde platí nutnost neustálého zvyšování kvalifikace a schopností zaměstnanců.  

Sídlo společnosti AUTOPARK BRNO a.s. se nachází na ulici Božetěchova 

2907/50 v Brně v Králově Poli, 612 00. Z pohledu lokality se jedná o zajímavou polohu 

s dobrou zákaznickou dostupností. Společnost nabízí vlastní parkovací prostor, který 

ocení motorizovaní zákazníci. Výhodou je blízkost evropské silnice E461, která 

představuje dopravní tah na Svitavy. Z tohoto směru přijíždí významné procento klientů. 

Pro zákaznický segment bez automobilu je příhodná blízkost vlakového nádraží Královo 

Pole, spolu s autobusovými a tramvajovými zastávkami. 

 

Obr. 8: Obchodní společnost AUTOPARK BRNO a.s. (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.2 Strategická analýza obchodní společnosti AUTOPARK BRNO a.s. 

Strategická analýza obchodní společnosti AUTOPARK BRNO a.s. je realizována 

za účelem provedení analýzy vnitřního a vnějšího okolí zmíněné obchodní společnosti. 

Na analýzu vnějšího okolí je aplikována SLEPTE analýza a následně také PORTEROVA 

analýza s pětifaktorovým modelem. Pro analyzování vnitřního prostředí je využit 

McKinseyho model 7S. V závěru podkapitoly se nachází SWOT analýza, která 

ve své podstatě kombinuje jak vnitřní, tak vnější části a předkládá výsledky v podobě 

analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb pro obchodní společnost. Analýzy 

jsou zaměřeny na obecné poznatky spojené s obchodní společností a jejich vlivem 

na ni. V případě diplomové práce je cílem pomocí analýz vymezit celkovou pozici 

obchodní společnosti na trhu. 

3.2.1 SLEPTE analýza 

SLEPTE analýza slouží k analyzování vnějšího prostředí obchodní společnosti. Zaměřuje 

se na 6 základních zkoumaných oblastí. První písmeno z každé jednotlivé oblasti tvoří 

název celé analýzy. V překladu se jedná o sociální, legislativní, ekonomické, politické, 

technologické a ekologické faktory. Právě ty jsou velice významné z pohledu vnějšího 

působení na vybranou obchodní společnost (MALLYA, 2007, s. 41). 

Sociální faktory 

Z pohledu sociálních nebo také společenských faktorů je diplomová práce zaměřena 

především na faktory, které určitým způsobem ovlivňují vývoj obchodní společnosti 

směrem do budoucích let. Uvažován je například pohled na vývoj poptávky 

po produktech a službách nebo také oblast získávání nové pracovní síly. 

Počet obyvatel ČR, demografické údaje 

Zákazníky obchodní společnosti jsou majoritně obyvatelé České republiky. Jak je vidět 

na grafu číslo 1, počet obyvatel za poslední 7 let rostl. Mezi roky 2013 a 2018 přibylo 

127 075 obyvatel. V roce 2018 byla naměřena celková hodnota 10 626 430. V posledním 

měřeném roce 2019 je hodnota počtu obyvatel 10 668 641. Z grafického znázornění 

je dobře patrný navyšující se trend růstu. Obzvláště od roku 2017. Na první pohled 
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se spojitost mezi počtem obyvatel celé republiky a obchodní společností může zdát slabá, 

na základě interní databáze však mohu potvrdit, že zákazníci pochází opravdu ze všech 

koutů České republiky. Tento stav přináší příležitost růstu počtu potencionálních 

zákazníků. Také však může narůstat hrozba možné nové konkurence (ČSU, 2019, online). 

 

Graf 1: Počet obyvatel ČR (Zpracováno dle: ČSÚ 2019, online) 

Pro společnost AUTOPARK BRNO a.s. je významný vývoj počtu obyvatel v oblasti její 

přímé působnosti. Z dat interní databáze vyplývá, že jsou zastoupení zákazníci napříč 

celou republikou. Největší počet však samozřejmě připadá na Jihomoravský kraj, který 

je nejdůležitější. K 30. 6. 2019 připadá na kraj celkem 1 189 479 obyvatel. Pro konec 

roku 2018 byl naměřený průměrný věk 42,4 let. Na kraj Vysočina, který 

je po Jihomoravském kraji druhý nejdůležitější, připadá 509 411 obyvatel. Ke konci roku 

2018 byla hodnota průměrného věku 42,8 let. Tyto dva kraje tvoří majoritní procentuální 

podíl v oblasti zákaznického segmentu společnosti AUTOPARK BRNO a.s. Průměrný 

věk zasahuje prakticky přesně cílovou skupinu značky KIA. Značka nabízí automobilové 

modely pro mnohem širší věkové spektrum zákazníků, jejich největší část ale spadá právě 

do naměřeného průměru (ČSÚ, 2019, online). 

Obyvatelé nejsou ale jen zákazníky. Jelikož všichni zaměstnanci obchodní společnosti 

pocházejí z Jihomoravského kraje, připojuji informaci například o průměrné mzdě. 

Hodnota průměrné mzdy v roce 2019 k 1. a 2. čtvrtletí činila 31 926 Kč. Ve spojitosti 

se zaměstnanci je zajímavý vývoj obecné míry nezaměstnanosti. Její hodnota byla 
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ve druhém čtvrtletí roku 2019 1,9 %. Oproti stejnému měření realizovanému 

a publikovanému na stránkách Českého statistického úřadu v roce 2018, kdy hodnota 

obecné míry nezaměstnanosti byla 2,2 %, je v novém výsledku patrný pokles počtu 

nezaměstnaných. Tato hodnotová změna je platná pro celou Českou republiku. Z pohledu 

zaměstnavatele situace nepřispívá na trhu práce k lepšímu a přívětivějšímu stavu. 

Dlouhodobě panuje vysoká poptávka po nových zaměstnancích. Nabídka na trhu práce 

však není dostatečná. Skutečnost podtrhuje i fakt, kdy k datu 30. 9. 2019 opět poklesla 

hodnota podílu nezaměstnaných v Jihomoravském kraji na 3,9 % (ČSÚ, 2019, online). 

Důležitou úlohu na sociálních faktorech plní taktéž věková struktura obyvatel. Řidičské 

oprávnění skupiny B může získat za běžných, standardních podmínek osoba starší 18 let. 

Od tohoto roku života tedy začíná zapadat do skupiny potencionálních zákazníků 

obchodní společnosti. Důležité jsou především osoby v rozmezí 18 až 70 let. Největší 

počet zákazníků společnosti se nachází v rozmezí mezi 25 až 60 roky. Z tohoto pohledu 

je důležité znát sílu jednotlivých věkových skupin obyvatel. Například model Kia Venga 

je vyhledáván především zákazníky kolem 50 až 60 let. Na následujícím obrázku je vidět 

věkovou strukturu obyvatel Jihomoravského kraje (ČSÚ, 2019, online). 

 

Obr. 9: Věková struktura Jihomoravského kraje (Zdroj: ČSÚ, 2019, online) 
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Legislativní faktory 

Veškeré podnikatelské subjekty realizující svoji činnost na území České republiky jsou 

vázány zákony a nařízeními této země. Těmto zákonům podléhají všechny obchodní 

společnosti, takže AUTOPARK BRNO a.s. není samozřejmě žádnou výjimkou. Nařízení 

a zákony přicházejí ze strany vlády, nesmí se však zapomenout na směrnice a nařízení 

přicházející ze strany Evropské unie, jíž je Česká republika součástí. Ve vztahu 

k Evropské unii je dobré připomenout časté reformy a nařízení tykající se spalovacích 

motorů a emisí. Tyto reformy mají podstatný vliv na celý automobilový průmysl. 

V nedávné minulosti bylo z pohledu legislativních faktorů velmi probíraným tématem 

obecné nařízení ochrany osobních údajů, které je známé pod zkráceným označením 

z anglického originálu, GDPR. Předmětem jednání bylo přijetí právního rámce ochrany 

osobních údajů práv občanů EU, které by tyto údaje chránilo proti neoprávněnému 

zacházení. Cílem jsou obchodní společnosti, instituce, poskytovatelé online služeb, 

ale i jednotlivci, kteří jakkoli zachází s daty svých zákazníků. Smysl opatření byl jasný 

a logický. V podnikatelském prostředí nicméně celou otázku vhodné aplikace a zavedení 

systému provázelo nemálo nejasností (UOOU, 2019, online). 

Často je systém legislativy v ČR označován za poměrně nepřehledný a složitý. Kromě 

mnohých zákonů je nutné dodržovat i předpisy a směrnice, například z oblasti ekologie. 

Vždy je nutné mít na paměti: „Neznalost zákona neomlouvá!“ Příklady hlavních 

legislativních nařízení a předpisů, které jsou pro obchodní společnost závazné: 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

• Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

• Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

• Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, 

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

• Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech,   

• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, 

• Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

• Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (ZAKONY, 2019, online). 
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Ekonomické faktory  

Podstatný vliv ekonomických faktorů na obchodní společnost AUTOPARK BRNO a.s. 

je samozřejmě zcela logický a podobně jako u předchozích faktorů nepopiratelný. 

Ekonomické faktory působí na samotnou obchodní společnost. Jsou také dobře 

sledovatelné v rámci směru vývoje poptávky a nabídky. AUTOPARK BRNO a.s. působí 

na území České republiky, takže je přímo ovlivňována vývojem ekonomiky státu. Situaci 

obchodní společnosti ovlivňuje i mezinárodní trh. Velký význam představuje především 

vývoj hrubého domácího produktu (HDP), inflace, míry nezaměstnanosti. Dále daňové 

zatížení jako hodnota daně z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty (DPH). 

Hrubý domácí produkt 

Hrubý domácí produkt označovaný zkratkou HDP představuje součet peněžních hodnot 

finálních výrobků a služeb, které byly vyprodukovány během období jednoho roku 

z výrobních faktorů alokovaných ve stejné zemi, bez ohledu na vlastnictví těchto faktorů 

(JUREČKA, 2013, s. 27). 

Hrubý domácí produkt České republiky zaznamenal během analyzovaných let 2013 

až 2019 následující vývoj. Ve všech letech docházelo k růstu hodnot. Statisticky 

významný byl obzvláště rok 2017, protože byla poprvé z pohledu HDP překonána hranice 

5 milionů korun. Reálný meziroční růst byl 4,4 %. Důležitou informací je, že k růstu HDP 

klíčově přispěl růst spotřeby domácností. Právě domácnosti hrají roli i v případě 

analyzované obchodní společnosti. Celkově se tato skutečnost projevuje výsledným 

růstem HDP připadajícího na jednoho obyvatele. V následujících dvou letech tempo růstu 

pomalu zpomalovalo. Pro lepší představu vývoje ukazatele HDP slouží kromě 

tabulkového vyjádření i grafické znázornění na následující straně (ČSÚ, 2020, online). 

Tab. 3: Vývoj HDP (Zpracováno dle: ČSÚ, 2020, online) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

HDP (mil. Kč) 4.098.128 4.313.789 4.595.783 4.767.990 5.045.267 5.323.556 5.652.553 

HDP / 1 obyvatel 389.900 409.870 435.911 451.288 476.628 500.973 529 795 

HDP reál. růst (%) -0,5 2,7 5,3 2,5 4,4 2,8 2,6 
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Graf 2: Vývoj HDP 2013 až 2019 (Zpracováno dle: ČSÚ, 2020, online) 

Inflace 

Inflace vyjadřuje růst cenové hladiny s konečným důsledkem snížení kupní síly peněz. 

Kupní síla peněz se vyvíjí nepřímo úměrně s vývojem cenové hladiny. Inflace představuje 

vzestup průměrné cenové hladiny zboží a služeb v národním hospodářství. Ve společnosti 

je vývoj inflace pozorně sledovanou veličinou, neboť velkou měrou ovlivňuje vývoj 

kupní síly ekonomických subjektů země. Její změna se projeví změnou cenové hladiny 

zboží a služeb. Na tyto změny reagují i obchodní společnosti, například růstem nákladů 

nebo cen produkce (JUREČKA, 2013, s. 114). 

Vývoj inflace se v České republice za analyzovaných 9 let měnil tak, jak je uvedeno 

v tabulce číslo 4. Pro lepší představu o jejím vývoji je na následující straně i grafické 

vyjádření. Vývoj inflace je často ovlivňován i vývojem na mezinárodních trzích. V roce 

2017 je patrný větší vzestup, související s pozitivním růstem HDP. Oproti tomu v roce 

2018 došlo k mírnému poklesu hodnoty inflace. V roce 2019 potom hodnota inflace opět 

vzrostla na 2,8 % (ČSÚ, 2020, online). 

Tab. 4: Vývoj míry inflace v období 2011-2019 (%) (Zpracováno dle: ČSÚ, 2020, online) 

Ukazatel 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Míra inflace (%) 1,9 3,3 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5 2,1 2,8 
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Graf 3: Vývoj míry inflace v období 2011-2019 (Zpracováno dle: ČSÚ, 2020, online) 

Míra nezaměstnanosti  

Nezaměstnanost v České republice dosahovala v minulém roce 2019 opravdu nízkých 

hodnot. Poměrně často byly slyšet ohlasy o vyčerpanosti lidských zdrojů z pohledu 

faktoru práce a trhu práce. Od roku 2010, kdy se míra nezaměstnanosti pohybovala 

na úrovni 7,3 %, došlo k razantnímu poklesu, který se v roce 2019 zastavil na hodnotě 

2,0 %. Nízká míra nezaměstnanosti může znamenat zhoršené možnosti v případě 

poptávky obchodní společnosti po nových zaměstnancích. Celá situace se může 

promítnout do růstu mzdových nákladů (ČSÚ, 2019, online). 

V roce 2019 se vývoj míry nezaměstnanosti ze začátku roku otočil a po době jejího 

poklesu byl zaznamenán růst. V měsíci lednu byla hodnota 3,3 %. Tento stav přispíval 

ke zlepšení situace na trhu práce. Nakonec došlo ale k dalšímu poklesu roční hodnoty 

nezaměstnanosti na 2,0 %. V následujícím roce 2020 se dá předpokládat výraznější nárůst 

hodnoty nezaměstnanosti (KURZY, 2019, online). 

Tab. 5: Vývoj míry nezaměstnanosti v období 2011-2019 (%) (Zpracováno dle ČSÚ, 2020, online) 

Hodnoty 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Míra nezaměstnanosti (%) 6,7 7,0 7,0 6,1 5,0 4,0 2,9 2,2 2,0 
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Graf 4: Vývoj míry nezaměstnanosti v období 2011-2019 (Zpracováno dle: ČSÚ, 2020, online) 

Daň z příjmů právnických osob 

Pro právnické osoby je daň z příjmů právnických osob velmi důležitou daní. Tato daň 

je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Vztahuje se na veškeré příjmy 

pocházející z činnosti PO. Uvádět její historický vývoj nepovažuji za nutné, neboť 

se hodnota od data své úpravy v roce 2010 nezměnila a stále se její sazba nalézá 

na hodnotě 19 % (BUSINESSINFO, 2019, online). 

Daň z přidané hodnoty 

Sazba DPH v posledních letech svoji hodnotu nezměnila. Na druhou stranu oproti 

dřívějším rokům zaznamenala nárůst. V současné době platí sazby tři, ale z důvodu 

vývoje uvádím pouze dvě. Přičemž, pro analyzovanou obchodní společnost je důležitá 

především sazba základní. Podrobné informace o DPH je možné nalézt přímo v zákonu 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (FINANCE, 2020, online). 

Tab. 6: Vývoj DPH v období 2011-2020 (%) (Zpracováno dle: FINANCE, 2020, online) 

Hodnoty 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Základní sazba 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 

Snížená sazba 10 14 15 15 15 15 15 15 15 15 
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Politické faktory 

Politické faktory ve své podstatě ovlivňují vývoj faktorů legislativních i ekonomických. 

Politické prostředí České republiky je relativně stabilní, byť poměrně často dochází 

ke změnám napříč celým politickým spektrem. V současné době však opět přichází 

nastolení relativní politické stability prostředí, které by se mohlo promítnout také 

do podnikatelského prostředí, a to ve smyslu snazšího plánování strategického vývoje. 

Obchodní společnost samozřejmě podléhá vlivu politického prostředí, ve kterém realizuje 

svoji podnikatelskou činnost. Tato činnost není ovlivněna pouze politikou 

České republiky, ale také členstvím v Evropské unii. Z EU pochází mnoho nařízení, 

směrnic a zákonů, které mají nemalý vliv na podnikání. Členství obnáší mnoho výhod, 

které ulehčují fungování a podnikatelské aktivity. Na druhou stranu ale nejsou aktuality 

z EU shledávány jako přínosné. 

Politická situace v České republice je v současné době stabilní. Prezidentem je pan Miloš 

Zeman, premiérem pan Andrej Babiš. Z pohledu politického uspořádání sil je nejsilnější 

stranou ANO 2011. Ve společnosti budí četné reakce vliv strany KSČM. Nejsilnější 

opoziční stranou je ODS v čele s panem Petrem Fialou (PSP, 2019, online). Z pohledu 

nových zákonů a nařízení došlo k zavedení EET v podobě několika vln. Co se týče 

právnických osob, panuje relativně nepříznivé prostředí způsobené „středo-levicovou“ 

podobou současné vládní koalice. 

Technologické faktory 

Společnost AUTOPARK BRNO a.s. je silně ovlivňována působením vlivu 

technologických faktorů. Současná doba je charakteristická rychlým a intenzivním 

vlivem technologií a moderních nástrojů. Průmyslová revoluce 4.0, ve které se obchodní 

společnost pohybuje, je tímto trendem jasně definována. Z pohledu jejího působení 

existují faktory, které mohou být ovlivněny, na druhou stranu je zde četná skupina 

faktorů, které vedení obchodní společnosti přímo ovlivnit nemůže.  

Není například možné, aby obchodní společnost prostřednictvím svého vedení ovlivnila 

produktovou řadu značek automobilů, které jsou v současné době zastoupeny. Přitom vliv 

technologických faktorů je zcela dominantní. Jejich důležitost vychází především 

z pokroku v oblasti strojírenství a informačních technologií. Z pohledu prodejů nových 
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automobilů je důležité, kterým směrem se rozhodne ubírat značka KIA do budoucna. 

Mnohé impulzy napovídají, že se rozhodla přesunout do vyššího prodejního segmentu 

automobilů. Stejně tak se zdá pravděpodobné, že značka půjde ve směru ekologie 

a elektrifikace. Svědčí o tom například snaha o rozvoj elektromotorů. Nutno přiznat, 

že podobné kroky realizují všechny současné automobilové značky a přechod  do vyšší 

cenové hladiny by pro samotnou značku KIA mohl být na českém trhu poměrně 

problematický. Na základě informací, kterými nyní vedení disponuje i dle informací 

z dostupných zdrojů, se dá předpokládat, že značka KIA spíše než čistou elektrifikaci 

upřednostní zavedení hybridních modelů všech nabízených modelů. (ŽŮREK, 2020). 

Mezi faktory, které může obchodní společnost ovlivnit, patří způsob prodeje jako takový. 

Je možné například zavést moderní formy prodeje, oživit prodejní prostředí, 

optimalizovat a aktualizovat zřízené webové stránky. Stránky umožní zákazníkům ještě 

více přiblížit nabízené produkty jejich osobitým potřebám. Z pohledu servisního 

oddělení, které je v porovnání s prodejním oddělením neméně důležité, má obchodní 

společnost možnost pomocí technologického vývoje využít nové vybavení, které 

by pro servis i prodej mohlo znamenat další budoucí rozvoj a stejně tak posílit pozici 

obchodní společnosti z pohledu konkurenceschopnosti, na trhu. Pravdou zůstává, 

že na jakoukoliv inovaci je potřeba nemalých finančních prostředků a po této stránce 

může být situace komplikovaná (ŽŮREK, 2020). 

Ekologické faktory 

Ekologie a ochrana přírody je v dnešní době důležité a často otevírané téma. S novými 

přístupy k ochraně přírody a životního prostředí přicházejí jednak různé organizace, 

stejně tak stát nebo nadnárodní uskupení. Na základě rozhodnutí řídících orgánů zákonné 

moci jsou přijímána různá opatření a nařízení, která musí být ze strany podnikatelských 

subjektů striktně dodržována, často pod hrozbou velkých postihů, například v podobě 

finančních sankcí. Obvyklá jsou nařízení a zákony směřující na ochranu životního 

prostředí, živočišných druhů nebo zabraňující prohlubování klimatických změn. Důležitá 

je snaha o podporu rozvoje využívání obnovitelných zdrojů. V oblasti automobilového 

průmyslu jsou na denním programu požadavky na snižování emisí, úsporu a podobně. 

Nutno říci, že značka KIA ve směru plnění ekologických norem nezaostává. 
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Vzhledem k jejím cílům v oblasti elektrifikace nebo hybridních pohonů do budoucích let, 

si dovoluji tvrdit, že se umisťuje v porovnání s jinými značkami na předních příčkách.  

Jistým rizikem spojeným s ekologickými faktory jsou možná nařízení, například 

na vybavení obchodní společnosti, které by pro ni znamenalo další nečekané finanční 

zatížení. AUTOPARK BRNO a.s. se musí dále striktně orientovat na dodržování nařízení 

spojených s ekologií. Příkladem je provozování čističky odpadních vod a veškeré kroky 

spojené s manipulací s nebezpečnými látkami či materiálem. Dále je důležité plnit 

směrnice a pravidla z této oblasti vycházející, revize, kontroly a podobně. 

3.2.2 PORTEROVA analýza 

Porterova analýza je dalším nástrojem strategické analýzy. Je orientována na postavení 

obchodní společnosti v podnikatelském prostředí, ve kterém se nachází. Ve své podstatě 

je možné se touto cestou seznámit s atraktivitou odvětví trhu a také s vyjednávací pozicí 

obchodní společnosti na trhu. Tato pozice dle Portera závisí především na vyjednávacím 

vlivu dodavatelů a odběratelů, dále na ohrožení ze strany stávající a případně nově 

vzniklé konkurence a na existenci možných substitutů (MALLYA, 2007, s. 49).  

Vyjednávací síla odběratelů 

Odběrateli obchodní společnosti AUTOPARK BRNO a.s. jsou především její vlastní 

zákazníci. Převážná většina z nich potom představuje formu koncových uživatelů 

a spotřebitelů nabízených produktů a služeb. Zákaznické spektrum obchodní společnosti 

je složeno především z fyzických osob, dále potom z osob právnických. které ale nejsou 

v celkovém měřítku v porovnání s fyzickými osobami tolik významné. Na druhou stranu 

se ale o to významněji podílejí na celkovém odběru náhradních dílů nebo nových 

automobilů. Právnickými osobami jsou například jiné obchodní společnosti, které 

využívají ke své činnosti prodávané automobily. Využívají je například formou 

operativního či jiného leasingu nebo přímo formou osobního vlastnictví. Právnické osoby 

také nakupují náhradní díly za účelem realizace vlastní podnikatelské činnosti. Přestože  

tedy nejsou právnické osoby nejčetnější skupinou, jsou pro obchodní společnost velice 

důležitým zákazníkem, neboť málo kdy realizují nákup jediného automobilu a jsou také 
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věrné a loajální v oblasti využívání servisních služeb. Právě tato oblast představuje 

příležitost pro budoucí roky (ŽŮREK, 2020). 

Vyjednávací síla odběratelů je v každém případě velká. Důvodů pro tuto situaci 

je samozřejmě více. Zaprvé je to existence konkurenčních obchodních společností, které 

se nacházejí v relativní blízkosti. Často nastává situace, kdy zákazník navštíví v rámci 

jediného dne hned několik dealerství, přičemž pro něj v konečném rozhodnutí hraje 

nejdůležitější úlohu výsledná cena. Faktor vyšších nákladů v pozdějších letech užívání 

automobilu u konkurenční značky, například z důvodu dražšího servisu, kratší záruční 

doby nebo slabší výbavy, není pro zákazníky dostatečně relevantní. Směrodatný často 

není ani minimální cenový rozdíl. Produkt v podobě automobilu má mnoho substitutů. 

Tato skutečnost vyjednávací pozici odběratelů také posiluje, neboť zákaznické náklady 

spojené s analýzou a nalezením případného substitutu jsou malé. Dealerství musí navíc 

plnit plány prodejů, takže se jednoduše předhánějí ve výhodných nabídkách, které jsou 

často na hraně ještě úspěšného a ziskového obchodu. 

Obchodní společnost AUTOPARK BRNO se snaží především o navazování dlouhodobé 

obchodní spolupráce se svými zákazníky. Hlavním cílem je oslovení a získání loajálního 

zákazníka. U takového zákazníka totiž interakce s obchodní společností samotnou koupí 

vozu nekončí, ale pokračuje ve využití dalších služeb, například služeb servisního 

oddělení. V konečném důsledku se celý koloběh může uzavřít až s nákupem nového vozu. 

Loajální zákazník je také méně náchylný ke změně dodavatele. Společnost AUTOPARK 

BRNO a.s. se tyto zákazníky snaží oslovit a dostat se pomocí individuálního přístupu 

ke každému z nich. Velice dobré je zjištění, že stávající zákazníci se rádi vracejí, navíc 

často doporučují služby obchodní společnosti svému okolí (ŽŮREK, 2020). 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Nejdůležitějším dodavatelem pro AUTOPARK BRNO a.s. je KIA Motors Czech, 

zastupující KIA Motors pro Českou republiku. Tento strategický dodavatel poskytuje 

veškeré prodávané automobily a náhradní díly. Obchodní společnost využívá služeb 

dalších subdodavatelů, kteří jsou často doporučení přímo ze strany KIA Motors Czech. 

V některých případech je možné, aby si obchodní společnost zvolila svého dodavatele 

dle vlastního rozhodnutí. Potom se ale může stát, že jím nabízené zboží nespadá do plánu 
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prodeje nebo plnění náhradních dílů, takže v konečném důsledku není tato strategie 

přínosná. Vyjednávací pozice hlavního dodavatele je nepopiratelně velice silná. 

Na druhou stranu je vztah s AUTOPARK BRNO a.s., jako u jiných dealerů, velmi pevný, 

neboť KIA Motors Czech by bez sítě autorizovaných dealerů mohla fungovat 

jen s obtížemi. Dalším dodavatelem je například NISSAN Česká republika, kde je situace 

zcela obdobná. Z pohledu dodavatelů dalších služeb je situace lepší a umožňuje 

vyjednávací prostor, kterého se vedení společnosti snaží využít ve svůj prospěch  

(ŽŮREK, 2020). 

Stávající konkurence 

Konkurence je v oblasti automobilového průmyslu z pohledu prodeje a servisu silná. 

Konkurenty jsou si jednotlivé značky automobilu, dále také dealeři stejné značky 

navzájem. Ve městě Brně se nachází 3 dealerství značky KIA a mnoho dealerů jiných 

značek. V dojezdové vzdálenosti pěti minut od společnosti AUTOPARK BRNO a.s. 

se nachází například značka HONDA, HYUNDAI nebo TOYOTA. Obzvláště dealerství 

značky HYUNDAI jsou pro značku KIA velkou konkurencí, neboť obě značky jsou 

si velice blízké a mezi sebou úzce propojené (ŽŮREK, 2020).  

Z pohledu zmíněné konkurence jsou nejdůležitějšími tržními subjekty obchodní 

společnost PEMM BRNO s.r.o. a dále obchodní společnosti AGROTEC a.s. Strategická 

poloha jednotlivých prodejen je pro značku KIA velice příznivá. V podstatě jsou 

obsaženy 3 strategické strany města Brna a tím pádem i směry do okolí. Obchodní 

společnost PEMM BRNO s.r.o. se nachází v Bohunicích, AGROTEC a.s. v Modřicích 

a analyzovaná obchodní společnost v Králově Poli (ŽŮREK, 2020). 

Jak již bylo uvedeno, rivalita je velice silná. Jednotlivá dealerství se snaží plnit vlastní 

individuální prodejní plány, takže boj o zákazníka je na každodenním pořádku. Podobně 

probíhá také boj o kvalitní zaměstnance, což posiluje jejich pozici v obchodních 

společnostech. Situaci celkově přispívá také skutečnost nedostatečného zájmu 

o zaměstnání, pro které se rozhodli absolventi středních škol. Ti často volí zcela jiné 

povolání, takže poptávka po kvalifikovaných odborných pracovnících dlouhodobě roste. 

V neposlední řadě je nutné pamatovat na konkurenci bazarových prodejců, kteří jsou 

v České republice stále velice populární (ŽŮREK, 2020). 
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Potencionální vstup nové konkurence 

Ohrožení obchodní společnosti AUTOPARK BRNO a.s. ze strany nově příchozí 

konkurence je reálné, obzvláště vzhledem k rozvoji elektromobility a vzniku nových 

značek. Toto riziko je omezováno relativně vyšší náročností spojenou s otevřením 

nového dealerství. Vstup na trh prodeje automobilů, stejně tak na trh poskytování 

servisních činností, je spojen s nemalými kapitálovými a dalšími náklady. Konkurence 

na trhu je velice silná, takže případný zájemce o vstup musí budovat svoji vlastní pozici, 

dobré jméno a především vzbudit reálný zájem zákazníků. Tento úkol není samozřejmě 

lehký. Podstata podnikání nespočívá jen v oslovení a výzvě zákazníků k návštěvě nového 

dealerství. Hlavním cílem je prodat produkt a snaha získat loajálního klienta, který 

se bude opakovaně vracet. Zde leží největší překážka pro nově vznikající obchodní 

společnosti. Existující subjekty se samozřejmě snaží udržet svoji konkurenceschopnou 

pozici, disponují navíc zkušeností a důležitým know-how (ŽŮREK, 2020). 

Hrozba substitutů 

Substituty nejsou na automobilovém trhu nic neobvyklého. Automobily se od sebe 

odlišují tvarem, barvou, výbavou a dalšími atributy, ale při obecném zaměření 

se na automobil z pohledu existence dopravního prostředku k přesunu z bodu A do bodu 

B, je substitutem prakticky cokoliv, co splňuje tyto vlastnosti. Při podrobnějším zaměření 

se výhradně na automobily jsou potom substitutem modelové řady nabízené ostatními 

značkami. V segmentu, který značka KIA zastupuje na trhu, není obtížné nalézt substitut 

k jakémukoliv jejímu modelu. Jednotlivé modely se odlišují svojí výbavou, cenou 

a technickými parametry. Jako plusový bod značky KIA je možné označit její 

bezkonkurenčně dlouhou 7 let trvající záruku. V posledních měsících se ale ukazuje, 

že tento benefit již není tak silný, jako tomu bylo dříve. Do budoucna se dá předpokládat 

silný boj v nabídce elektromobilů a jiných ekologicky šetrnějších dopravních prostředků. 

Právě na tomto poli probíhá silná technologická válka. O tom, kdo se stane vítězem 

rozhodnou budoucí roky, stejně tak postoj vládních institucí z pohledu případné podpory 

elektromobility. Poměrně reálnou hrozbu v městském prostředí představuje pestrá 

nabídka různých dopravních prostředků přes elektrokoloběžky až po elektroskůtry. Právě 

ty začínají volit mnozí zákazníci z důvodu nižších nákladů a snadnějších možností 

manipulace a parkování. (ŽŮREK, 2020) 
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Obr. 10: Hybridní crossover KIA Niro (Zdroj: KIA, 2020, online) 

3.2.3 McKinseyho model 7S 

Model 7S poradenské firmy McKinsey se zaměřuje na analýzu vnitřního prostředí 

obchodní společnosti. Úspěch obchodní společnosti závisí na klíčových faktorech, 

pro jejíchž identifikaci může být využito právě „7S“. Těchto 7 prvků lze rozdělit 

na „tvrdé“ (strategie, struktura, systém) a „měkké“ (styl, sdílení hodnot, schopnosti, 

spolupracovníci) (KEŘKOVSKÝ, VYKYPĚL, 2002, s. 90). 

Strategie 

Strategie obchodní společnosti AUTOPARK BRNO a.s. se skládá z několika směrů. 

Základní strategický cíl je v současné době popsán relativně obecně a jeho vymezení není 

rozhodně dostačující. Obecný, často zcela minimální přístup ke strategii je nešvarem 

mnohých menších, ale často i velkých obchodních společností. V případě AUTOPARKU 

BRNO a.s. se jedná především o každoroční snahu o plnění prodejního plánu. Tato oblast 

spadá do oblasti taktického plánování. Z pohledu dlouhodobých strategických cílů 

je převládající snahou růst konkurenceschopnosti obchodní společnosti na trhu. 

Aby obchodní společnost mohla dosáhnout růstu konkurenceschopnosti, je zapotřebí 

sledovat další oblasti. Takovouto oblastí je například oblast nákladů nebo spokojenosti 

zákazníků. Za nákladovou oblast je kompetentní osobou především obchodní ředitel, 

který veškeré postupy a realizované kroky komunikuje s technickým ředitelem. Náklady 

jsou v obchodní společnosti pozorně střeženy, nicméně zde i přes tento fakt existuje jasný 
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prostor pro zlepšení. Nedostatkem je například absence pevně stanovených hodnot 

požadovaných výsledků, nerealizování pravidelného měření, opomíjení provádění analýz 

a podobně. Snaha o dosažení strategického cíle není realizovatelná bez neustálého 

zvyšování spokojenosti zákazníků a kvality poskytovaných výrobků a služeb. V obchodní 

společnosti se jedná především o služby, neboť výrobky jsou dodány kompletní. Cílem 

je zvyšovat počet loajálních zákazníků, kteří na základě své pozitivní zkušenosti využijí 

nabízených služeb i v budoucích letech. 

Struktura 

Organizační struktura obchodní společnosti AUTOPARK BRNO a.s. je poměrně 

jednoduchá a prostá. Jedná se o menší rodinnou firmu, která zaměstnává kolem 15 stálých 

zaměstnanců. Obchodní a techničtí ředitelé jsou současně vlastníky celé obchodní 

společnosti. Oba dva vlastníci si zakládají na rodinném přístupu k zaměstnancům, kteří 

jej pozitivně přijímají. Základní dvě oblasti tvořící jádro celé společnosti je možné popsat 

jako obchodní a technická, jinými slovy oblast prodeje a oblast servisu. Podrobnější 

představu poskytuje obrázek číslo 7 v úvodu této kapitoly na straně 48. 

Sdílení informací probíhá v obchodní společnosti klasickou verbální komunikací. 

Dále je využíván samozřejmě informační systém. Pro zajištění neustálého přehledu 

o dění v jednotlivých úsecích obchodní společnosti jsou každý den pořádány porady, 

kterých se účastní jak obchodní a technický ředitel, tak přijímací technici, reklamační 

technik a pracovník skladu. Porady jsou dobrý nástrojem pro udržení celopodnikové 

informovanosti.  

Systém 

Nezbytnou součástí, která je opravdu nutná pro vnitřní i vnější fungování obchodní 

společnosti, je její informační systém. Společnost AUTOPARK BRNO a.s. využívá 

systém Caris od společnosti TEAS s.r.o. Tento systém je podporován samotnou značkou 

KIA Motors Czech. Splňuje všechny požadavky a obsahuje mnohé přídavky, které byly 

doplněny na základě požadavků vedení samotné obchodní společnosti. Systém Caris 

je u dealerů automobilů poměrně častý, neboť společnost TEAS s.r.o. disponuje v  dané 

oblasti dlouholetými zkušenostmi. Přes své drobné nedostatky je pro potřeby analyzované 

obchodní společnosti zcela dostačující (TEAS, 2019, online). 
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Informační systém je aplikován i v oblasti každodenní komunikace. Dále je využívána 

emailová komunikace, telefonní komunikace, či každodenní porady. Z pohledu velikosti 

obchodní společnosti není problém aplikovat osobní sdělení, které s sebou ale přináší 

nedostatky způsobující možné zmatky, například nejasnost odpovědné osoby, a proto 

je tato oblast také vhodná k optimalizaci směrem do budoucnosti. Pro potřeby účetnictví 

je využíván program Pohoda. 

Skupina 

Zaměstnanci jsou pro tvorbu konkurenceschopné pozice obchodní společnosti na trhu 

a růst její výkonnosti velice důležitým článkem. Právě oni tvoří svojí činností její dobré 

jméno. Jsou jejím nejcennějším kapitálem. Vedoucí pracovníci přistupují 

ke svým zaměstnancům velice zodpovědně. Vrcholové vedení vyvíjí neustálou snahu 

o možnost dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace všech zaměstnanců obchodní 

společnosti. Hledání nových zaměstnanců je stále složitější. Obzvláště problematické 

je obsazovat pracovní pozice v oblasti servisu, neboť v této oblasti je v současné době 

nedostatek kvalitní pracovní síly. Této skutečnosti si je vědomo i vedení samotné značky 

KIA pro Českou republiku. Svému dealerskému zastoupení se snaží pomoci 

vyhledáváním vhodných zaměstnanců přesně podle jejich požadavků (ŽŮREK, 2020).  

Zaměstnanci obchodní společnosti AUTOPARK BRNO a.s. jsou k dosahování vysoce 

kvalitních výkonů motivováni jak tradičními finančními prostředky, tak samozřejmě 

i těmi nefinančními. Délka dovolené, kterou si zaměstnanci mohou vybrat, je 20 dní. 

Zaměstnanci dostávají stravenky. Velkým benefitem je možnost využívat po domluvě 

s vedoucími pracovníky zařízení obchodní společnosti, popřípadě jejího vozového parku. 

Někteří zaměstnanci disponují služebním automobilem. Ti, kteří tuto možnost nemají, 

si mohou automobil zapůjčit, a to například i při využití v rámci dovolené.  

Styl 

Styl řízení je v analyzované obchodní společnosti demokratický. Hlavním slovem 

disponuje obchodní ředitel, který ale naslouchá názorům ostatních řídících pracovníků, 

nacházejících se na nižších úrovních managementu. Stejně tak je nasloucháno řadovým 

pracovníkům. Tento přístup umožňuje posilovat pocit sounáležitosti a důležitosti všech 

zaměstnanců. Z pohledu realizace strategicky důležitých rozhodnutí jsou pro obchodního 
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ředitele důležité především názory technického ředitele a příjímacích techniků. 

Každodenní problémy a rozhodnutí jsou projednávána na již zmíněných poradách. 

Schopnosti 

Na schopnosti pracovníků napříč managementem obchodní společnosti, ale i ostatních 

zaměstnanců jsou kladeny vysoké nároky. Pro úspěšné zvládání podnikových procesů 

prodejní i servisní oblasti je nutné vše organizovat a plánovat. Pouze tak je možné zajistit, 

aby nedocházelo k tvorbě časových prodlev nebo úzkých míst v těchto procesech. Realita 

není vždy růžová, takže v některých případech dochází k navršení problémů. Typickým 

příkladem jsou situace, kdy je špatně proveden určitý pracovní úkon nebo dojde 

k výpadku v oblasti skladování. Aby byly tyto situace co nejvzácnější, jsou ze strany 

vedení společnosti neustále poskytována školení nebo další vzdělávání v daných 

oblastech. Celkově je úroveň schopností zaměstnanců na vysoké úrovni. Ceněné jsou také 

individuální dovednosti zaměstnanců (ŽŮREK, 2020). 

Sdílené hodnoty 

V obchodní společnosti AUTOPARK BRNO a.s. se podařilo vytvořit prostředí, které 

je vhodné pro sdílení hodnot. Hlavní sdílenou hodnotou všech zaměstnanců a celého 

vedení je snaha o dosahování a plnění cílů a plánů, a to jak měsíčních, ročních nebo 

i víceletých. Důležitou hodnotou je také maximální flexibilita v přístupu k požadavkům 

zákazníka a dosahování co nejvyšší možné kvality produktů a služeb, které jsou 

zákazníkovi předkládány. Důležitou hodnotu samozřejmě představují také mezilidské 

vztahy na pracovišti a napříč celou organizací. Celkově se obchodní společnost snaží 

o tvorbu rodinného zázemí, ve kterém je o všechny hodnoty pečováno (ŽŮREK, 2020). 

3.2.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je vytvořena se zaměřením na definici silných a slabých stránek obchodní 

společnosti spolu s hrozbami a příležitostmi, které je ovlivňují. Vrcholový management 

k těmto aspektům zaujímá určitý postoj. Pomocí SWOT analýzy je možné odhalit 

předpokládaný vývoj nebo změnu v rámci analyzované společnosti do budoucnosti. 

Slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby jsou seřazeny do dvou tabulek, které se nachází 

níže. Data analýzy jsou vyústěním provedených analýz vnitřního a vnějšího prostředí. 
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Tab. 7: SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování) 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• Dlouholetá historie a tradice  

• Vysoká kvalita poskytovaných služeb  

• Odbornost a schopnost zaměstnanců 

• Vlastní prostory a vybavení 

• Populární nabízená značka 

• Strategická poloha obchodní 

společnosti  

• Loajální zákazníci 

• Rodinný přístup 

• Finanční stabilita a nízká zadluženost 

• Nedostatečná propagace 

• Omezení ze strany velikosti 

společnosti 

• Pouze jediná prodávaná značka 

osobních automobilů 

• Kapacity obchodního areálu 

• Zastaralé webové stránky 

• Potíže v získávání nového personálu 

• Nepravidelné a nedostatečné 

provádění hodnocení výkonnosti 

Tab. 8: SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování) 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

• Rozvoj obchodní společnosti 

• Modernizace webu a propagace 

• Rozšíření prodejního sortimentu  

• Modernizace docházkového systému  

• Zvýšení servisní kapacity  

• Snižování nákladů 

• Zvyšování kvalifikace personálů 

• Ekonomická recese  

• Nová konkurence na trhu 

• Snížení počtu prodejů a zakázek  

• Fluktuace zaměstnanců 

• Ekologická omezení 

• Daňová a legislativní zatížení 

• Růst nákladů 

Hodnoty a závěry uvedené v tabulkách číslo 7 a 8 představují obecné předpoklady 

pro další vývoj obchodní společnosti. Vzhledem k potřebám implementace BSC 

by měly tvořit dostatečný základ pro vymezení dalších cílů v rámci jednotlivých 

perspektiv.
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4 IMPLEMENTACE PROJEKTU BSC 

Čtvrtá kapitola diplomové práce je přímo propojena s BSC. Je zaměřena na tvorbu 

návrhu, podle kterého je možné implementovat a úspěšně realizovat v obchodní 

společnosti AUTOPARK BRNO a.s. projekt BSC. Veškeré teoretické znalosti 

a východiska, nutná pro realizaci projektu, jsou uvedena v předchozích dvou kapitolách. 

Implementování BSC, jeho správná aplikace a následné užívání je v obchodní společnosti 

náročným a složitým procesem. K tomu, aby bylo dosaženo požadovaného výsledků, 

je potřeba nejprve založit pevné základy, které stojí na organizačních předpokladech. 

Je také bezesporu nutné celý plánovaný proces popsat a rozhodnout o složení týmu 

pracovníků a managementu, kteří se na projektu budou podílet. Dále je nutné definovat 

strategii obchodní společnosti a samozřejmě i časový harmonogram projektu spolu 

s předpokládaným rozpočtem.  

Čtvrtá kapitola pokračuje podrobným rozepsáním jednotlivých perspektiv BSC, spolu 

s definováním klíčových ukazatelů a cílových hodnot pro měření dosažení stanovených 

cílů výkonnosti obchodní společnosti. K tomu, aby tyto cíle byly naplněny, je nutné uvést 

a popsat strategické kroky, které musejí být realizovány.  

Základním východiskem pro realizaci projektu je provedení strategické analýzy. Dále 

jsou také využity uvedené výsledky ukazatelů finanční analýzy. Základním cílem celého 

projektu je zabezpečení růstu finanční výkonnosti a konkurenčně schopné pozice 

analyzované obchodní společnosti na trhu.  

4.1 Organizační předpoklady projektu BSC 

Zabezpečení organizačních předpokladů je základním a nutným krokem pro dosažení 

stanoveného cíle. Obchodní společnost AUTOPARK  BRNO a.s. je malým rodinným 

podnikem, implementace tedy bude probíhat v rámci celé její struktury. V následujících 

podkapitolách jsou podrobně definovány všechny kroky spojené se zabezpečením 

organizačních předpokladů. 
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4.1.1 Popis plánovaného projektu, postup 

Po přijetí organizačních opatření dojde ke spuštění samotného projektu BSC. Na základě 

teoretických znalostí bude projekt probíhat ve čtyřech základních směrech orientovaných 

na jednotlivé základní perspektivy BSC. Jedná se o perspektivu finanční, perspektivu 

zaměřenou na zákazníky obchodní společnosti, dále perspektivu interních procesů 

a v závěru perspektivu učení se a růstu. Důležité je zachovat uvedenou posloupnost 

realizovaných perspektiv, neboť na sebe navzájem navazují v daném směru. Není možné 

realizovat pouze některé z nich. V rámci každé z perspektiv jsou provedeny výpočty 

klíčových ukazatelů oblastí, které vyžadují pozornost ze strany projektového týmu. 

Na základě provedených výpočtů jsou vydefinovány cílové hodnoty. Tyto hodnoty 

je nutné naplnit z pohledu dosažení úspěšnosti celého projektu a také v souladu 

se strategií obchodní společnosti. Výpočty budou provedeny tam, kde to aktuální situace 

umožňuje. Společnost AUTOPARK BRNO a.s. nevyužívá analytické nástroje a mnohé 

veličiny v minulosti vůbec neměřila. Tento stav je rozhodně nedostatečný. U neměřených 

ukazatelů navrhuji zahájit jejich sledování směrem do budoucích let 2020 a 2021. 

4.1.2 Implementační tým  

Základním krokem a předpokladem pro úspěšné splnění a dosažení cíle v rámci BSC 

je tvorba implementačního týmu, který bude celý proces realizovat a bude za něj také 

odpovídat. V souladu s tímto úkolem je nutné určit vedoucího projektového týmu. 

Všichni aktéři projektového týmu budou patřičně proškoleni, aby bezpečně pochopili celý 

koncept BSC a seznámili se s jeho jednotlivými fázemi a kroky. Tento krok by měl 

přispět k zamezení vzniku chyb a nedopatření vycházejících z nedostatečné znalosti 

konceptu BSC a z nepochopení jeho podstaty. V opačném případě by proces nemusel 

být úspěšný, docházelo by k prodlužování celého období implementace. 

To by znamenalo nárůst nákladů spojených s implementací. Proces implementace není 

nenáročný, proto je nutné vyvarovat se vzniku chyb, kterým by se dalo dobře zabránit.  

Vedoucí projektu 

Vedoucím projektu, jeho architektem, a tedy i vlastníkem bude Ing. Tomáš Žůrek, který 

v obchodní společnosti AUTOPARK BRNO a.s. zastává pozici obchodního ředitele  
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a je také jedním z akcionářů. Důvody, které jasně naznačují vhodnost jeho osoby pro tuto 

úlohu, jsou následující. Ing. Tomáš Žůrek disponuje dlouholetými zkušenostmi 

v zastávané pracovní pozici. Podrobně zná jednotlivé struktury obchodní společnosti 

včetně náplně jednotlivých pracovních pozic. Také se dokonale hodí do pozice 

formálního vedoucího, který je současně všemi ostatními pracovníky formálně 

i neformálně respektován. Důležitým předpokladem, který Ing. Žůrek splňuje, 

je pozitivní postoj k realizaci změn, jež by měly přispět směrem do následujících 

let k dosažení lepších výsledků a přívětivější tržní pozice obchodní společnosti 

AUTOPARK BRNO a.s. (KAPLAN, NORTON, 2002, s. 252). 

Projektový tým 

Členy projektového týmu budou klíčové osoby z obchodní společnosti zodpovědné 

za činnost jednotlivých klíčových oblastí. Konkrétně se jedná o oblast prodeje, servisu, 

aftersales, marketingu a skladového hospodářství. Počet členů projektového týmu 

se může odlišovat vzhledem k velikosti obchodní společnosti. V případě AUTOPARKU  

BRNO a.s. bude optimální počet členů týmu 5. Konkrétní informace o celém projektovém 

týmu jsou obsaženy v tabulce číslo 9. 

Tab. 9: Složení projektového týmu BSC (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Členové Pozice Funkce 

Obchodní ředitel 

Ing. Tomáš Žůrek 

Vlastní a architekt 

projektu, vedoucí 

projektového týmu 

Vedení projektu, dohled, 

dodržování harmonogramu, 

rozhodování 

Autor práce 

Bc. Ondřej Žůrek 

Tvůrce projektu BSC, 

dozor nad průběhem 

projektu 

Organizace, pomoc 

vlastníkovi projektu 

Vedoucí prodeje 

Hlavní přijímací 

technik 

Vedoucí skladu 

Projektový tým 

Realizace úkolů 

v jednotlivých oblastech 

obchodní společnosti 

Výše uvedení tvoří vedení projektového týmu a samotný tým. Je potřeba, aby se zapojili 

i ostatní zaměstnanci. U zaměstnanců nebude nutné zaměřit se na vyvíjení přímé aktivity, 

ale je zapotřebí, aby pochopili princip celého projektu a byli s ním ztotožněni.  
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Externí zaškolení  

Po vytvoření implementačního týmu a obsazení jednotlivých pozic, které se v něm 

nachází, proběhne odborné zaškolení, které zabezpečí zdárný průběh realizace projektu 

a eliminuje případné nedostatky v nepochopení souvislostí jednotlivých členů. Důležitá 

je jejich spolupráce a pozitivní přístup ke všem úkolům. Toto školení bude realizováno 

odborným školitelem. Možným kandidátem je například obchodní společnost 

Profi Training, která se na tuto problematiku specializuje a odborné kurzy realizuje přímo 

ve městě Brně. Není však kandidátem jediným a podrobněji bude tato oblast popsána 

při sestavování rozpočtu procesu implementace (PROFI TRAINING, 2019, online). 

4.1.3 Komunikace a delegování informací 

Během procesu realizace projektu BSC je nutné zajistit komunikační kanály napříč celým 

projektovým týmem, ale také mezi všemi ostatními zaměstnanci obchodní společnosti. 

Vedení obchodní společnosti musí být včas a dostatečně obeznámeno s realizovanými 

kroky, všichni zaměstnanci musí být spraveni o cílech projektu a jeho samotném účelu. 

Nedostatečná komunikace a selhávající přenos informací by mohl být podkladem 

pro vznik chyb a nejasností. Výhodu v tomto úkolu představují již realizované porady, 

které se konají každý den. Účastníci těchto porad jsou totožní s obsazením projektového 

týmu. Přínosem však bude nově pořizování písemných záznamů a vedení projektového 

deníku. Pro vytvoření ještě lepších podmínek by pomohlo organizovat pravidelné 

workshopy, kde by si projektový tým, ale i ostatní zaměstnanci vyměňovali své poznatky 

a nápady. Stejně tak budou potom tyto nápady zapisovány a důsledně vyhodnocovány. 

4.1.4 Časový harmonogram projektu implementace 

Odborná literatura uvádí z pohledu na tvorbu a implementaci projektu BSC formu, 

kde je koncept složen ze dvou základních etap. První etapa tvoří nutný základ a nezbytný 

předpoklad pro přechod do etapy druhé. Tato diplomová práce je věnována právě první 

etapě. Jejím cílem je vybudovat základní rámec BSC, který bude fungovat jako 

strategický systém měření výkonnosti obchodní společnosti. Předpokládaná průběžná 

doba tohoto projektu je odhadována v rozmezí 4 až 6 měsíců, nicméně podstatnou roli 

zde hraje velikost obchodní společnosti. V případě společnosti AUTOPARK BRNO a.s. 
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je předpokládaná doba definována na 22 týdnů. Další dva týdny tvoří časovou rezervu 

(SOLAŘ, BARTOŠ, 2006, s. 124). 

Tab. 10: Časový harmonogram projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Aktivita 
Časové období (týden) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Příprava 

implementace 
X X X X X                                       

Sestavení 

projekt. týmu 
● 

  
                                            

Proškolení 

projekt. týmu 
  ● 

  
                                          

Architektura 

měření 
    ●                                           

Komunikace 

cíle a zajištění 

inf. zdrojů 

      ●                                         

Tvorba čas. 

harmonogramu 

projektu 

        ●                                       

Objasnění 

strategie 
          X X X X                               

Realizace 

strateg. analýzy  
          ● ●                                   

Vyjasnění 

poslání a strat. 
            ● ●                                 

Diskuse 

zúčastněných 
                ●                               

Tvorba BSC                   X X X X X X X X               

Upřesnění 
strateg. cílů 

                  ● ●                           

Tvorba řetězce 

příčin a 

následků 

                    ● ●                         

Volba měřítek                         ● ●                     

Definování 

strateg. akcí 
                            ● ● 

  
              

Diskuse se 

zúčastněnými 
                                 ● 

  
            

Implementace 

BSC 
                                  X X X X X 

  
  

Začlenění do 

řídícího 

systému 

                                  ● ●           

Seznámení 

zaměstnanců s 

BSC 

                                    ●           

Zabezpečení 

nasazení  
                                      ●         

Zpětná vazba                                         ● ●     

Čas. rezerva                                              ● ● 
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Fáze projektu BSC 

Po první etapě, která je popsána v úvodu kapitoly, přijde na řadu etapa druhá. V rámci 

druhé etapy dojde k implementaci BSC s dobou trvání 2 let. Pokud by vedení obchodní 

společnosti neaplikovalo druhou etapu, ochudilo by se o mnohé přínosy BSC. První etapa 

ve své podstatě vytváří základní kameny, na kterých stojí etapa druhá a vytváří nový 

systém strategického řízení obchodní společnosti (SOLAŘ, BARTOŠ, 2006, s. 124). 

První fází projektu je zabezpečení organizační přípravy pro úspěšnou implementaci 

projektu BSC. Tato fáze je tvořena z činností sestavení projektového týmu a jeho 

následného proškolení externí společností, která se na tuto projektovou oblast 

specializuje. Dalším úkolem je zajištění vhodné komunikace definovaného cíle 

a následná tvorba podrobného časového harmonogramu celého projektu. Celková doba 

trvání prví fáze projektu je stanovena na 5 týdnů (SOLAŘ, BARTOŠ, 2006, s. 126). 

Druhá fáze projektu se zabývá objasněním strategie vybrané obchodní společnosti, neboť 

jak již bylo zmíněno, princip BSC nespočívá v definování strategie, nýbrž v možnosti 

dosažení cíle s touto strategií spojeného. Zcela nezbytným krokem je realizace strategické 

analýzy obchodní společnosti, která umožní pochopení existencionální situace obchodní 

společnosti a přispěje k odhalení příležitostí, hrozeb, silných i slabých stránek. Tímto 

krokem bude docíleno, z pohledu vrcholového vedení, vyjasnění celé strategie a poslání 

obchodní společnosti. Důležitou součástí je i diskuze a komunikace členů týmu, která 

je zaměřena na dosavadní průběh projektu. Tímto by měla být zaručena vysoká míra 

informovanosti o průběhu, aby nedocházelo k tvorbě chyb (HORVÁTH, 2002, s. 61).  

Následující třetí fáze se zabývá procesem tvorby projektu BSC. Z pohledu časového 

rozsahu se jedná o vůbec nejdelší úsek, který je složen z největšího počtu dílčích operací 

a uzlů. Konkrétně se jedná o finální upřesnění strategických cílů obchodní společnosti, 

tvorby řetězce příčin a následků, volby měřítek, definování strategických akcí a závěrečné 

diskuze všech zúčastněných členů týmu a dalších osob (HORVÁTH, 2002, s. 61). 

Závěrečnou čtvrtou etapou je implementace projektu BSC do stávajícího systému 

obchodní společnosti. Je nutné, aby s tímto projektem byli seznámeni všichni 

zaměstnanci. Stejně tak je potřeba zabezpečit plynulé nasazení a implementaci konceptu 
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BSC do další činnosti obchodní společnosti v následujících letech a upevnit proces 

získávání zpětné vazby, která je cenným zdrojem informací (HORVÁTH, 2002, s. 63). 

Pro celý projekt je dále stanovena časová rezerva v trvání dvou týdnů. Pro podrobnější 

představu o průběhu projektu a nutném minimálním časovém fondu je na předchozí straně 

78 umístěna tabulka časového harmonogramu.  

4.1.5 Předpokládaný rozpočet projektu BSC 

Předpokládaným rozpočtem by měly být vyčísleny pravděpodobně vzniknuté nákladové 

položky, které jsou v souladu s procesem implementace BSC ve společnosti 

AUTOPARK BRNO a.s. Náklady vzniknou především z důvodu podstoupení školení 

implementačního týmu, dále z důvodu vedlejších interních nákladů souvisejících 

s procesem implementace a podobně. 

Školení implementačního týmu 

Pro účel proškolení implementačního týmu je možné oslovit obchodní společnosti, které 

se touto problematikou zabývají. Rozhodně je dobré a přínosné podobné proškolení 

podstoupit a nespoléhat se na vlastní pochopení a interpretaci BSC získanou například 

formou samostudia vedoucích pracovníků. Mezi možné kandidáty, kteří by připadali 

v úvahu, patří následující:  

• Společnost Profi Training, 

• Controller Institut s.r.o., 

• Integrated Consulting Group – Capability s.r.o. 

• KCM Consulting s.r.o. 

Společnost Profi Training je nejpříznivější alternativou z pohledu realizace školení přímo 

ve městě Brně. Na základě komunikace s personálním oddělením jsem však bylo zjištěno, 

že v současné chvíli nepřipravují kurz orientovaný na BSC. Na druhou stranu tuto 

alternativu uvádím, neboť se situace v době realizace implementace může změnit 

a pak by tato nabídka byla velice zajímavá. Navíc v minulosti byly kurzy realizovány, 

je dobré nabídku kontrolovat (PROFI TRAINING, 2019, online).  
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Co se dalších tří obchodních společností týče, dvě realizují školení ve městě Praze, jedna 

potom ve městě Přerov. U těchto alternativ je potřeba počítat s vyššími náklady 

spojenými s proplácením cestovného a nákladů na ubytování.  

V případě společnosti Controller Institut s.r.o. je školení realizováno v rozsahu jednoho 

dne. Cena školení se na základní úrovni pohybuje na 12 100 Kč bez DPH, tedy 14 641 Kč 

s DPH. Je také možné využít snížené ceny pro dvě a více osob v rámci jedné společnosti, 

která je 10 527 Kč bez DPH, nebo 12 737 Kč s DPH (CONTROLLING, 2019, online). 

Školení BSC od obchodní společnosti Integrated Consulting Group – Capability je taktéž 

realizováno v Praze v trvání jednoho dne. Cena na jednu osobu je 8 000 Kč bez DPH. 

Cena s DPH na osobu vychází 9 680 Kč. Pro celý implementační tým složený z pěti osob 

je potom výsledná cena s DPH 48 400Kč, bez DPH 40 000 Kč. Školení probíhá ve dvou 

dnech. Náplň je kromě BSC orientována na Business Process Managemant (ICG – 

Capability, 2019, online). 

Poslední alternativou je společnost KCM Consulting s.r.o., která nabízí kurz zaměřený 

na BSC ve městě Přerov. Z pohledu vzdálenosti se tedy jedná o nejatraktivnější variantu. 

Kurz je realizován v rámci jednoho dne a jeho rozsah je 8 hodin. Cena bez DPH je 7 800 

Kč, s DPH vychází na 9 438 Kč. Po zakončení kurzu je účastníkům vystaveno osvědčení. 

Tuto variantu považuji z pohledu vzdálenosti a časové náročnosti za nejzajímavější. Níže 

uvádím tabulku předpokládaných dalších nákladů na školením.  Pokud by však kurz nebyl 

dostačující, bylo by vhodné využít dalšího doplňujícího vzdělávání (KCM, 2019, online). 

Tab. 11: Dodatečné předpokládané náklady na školení (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dodatečné náklady na školení  Jednotka Počet Cena na jednotku  Celková cena 

Náklady na cestování  km 87 * 2  461 Kč 

Náklady na stravování  osoba 5 150 750 Kč 

Celkové náklady 1.211 Kč 

Zjednodušený výpočet nákladů na cestování: (8/100) * 174 * 33,10 = 461 Kč. Uvažuji 

spotřebu 8 litrů na 100 Km, při předpokladu najetí počtu 174 Km a ceně za 1 litr benzinu 

Natural 95 33,10 Kč. Při výpočtu jsem uvažoval vyhlášku č. 333/2018 Sb. 
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Interní náklady 

Po celou dobu implementace konceptu BSC budou zaměstnanci implementačního týmu 

realizovat také vlastní pracovní úkoly. Z důvodu zvládnutelnosti projektu je nutné počítat 

s přesčasovými hodinami celého implementačního týmu. Celý projekt by měl zahrnovat 

24 týdnů (i s přihlédnutím 2 rezervních týdnů). Jedná se tedy o dobu 960 pracovních 

hodin. K této době se připojuje předpokládaný počet přesčasových hodin v celkovém 

počtu 350 hodin. Příplatek za práci přesčas bude následně vypočítán individuálně, neboť 

zaměstnanci nemají pevnou složku mzdy. Vedení obchodní společnosti se rozhodlo, 

že tyto částky pokryje z vlastních zdrojů. Nechce využít financování cizími zdroji.  

4.2 Vymezení strategických cílů obchodní společnosti 

Tato podkapitola je zaměřena na vyjasnění strategie obchodní společnosti AUTOPARK 

BRNO a.s. a vymezení konkrétních cílů, které budou obsaženy v jednotlivých 

perspektivách konceptu BSC. 

Úkolem BSC není najít strategii obchodní společnosti, ale zajistit kroky, které umožní 

dosažení cílů vyplývajících právě z její stávající strategie. Současná strategie obchodní 

společnosti je následující. Jak již bylo zmíněno, z pohledu počtu zaměstnanců se jedná 

o menší rodinnou obchodní společnost. Primárním cílem do budoucna je zlepšit její 

stávající konkurenční postavení na trhu. V současné době začíná docházet k poměrně 

výraznějšímu oslabení poptávky na trhu s automobily, takže dosažení tohoto cíle nebude 

tak snadné, jako by tomu bylo v letech minulých. Na druhou stranu je nutné, aby byla 

volba cílů přiměřeně odvážná. V případě stanovení příliš malých a neambiciózních cílů 

by mohla být aktivita a motivace pro jejich dosažení nedostatečná. 

Cíl ve snaze dosažení lepšího konkurenčního postavení na trhu obnáší rozvoj a zlepšení 

v mnoha dalších oblastech, které jsou s tímto cílem úzce propojené. Pro vrcholový 

management obchodní společnosti je velice důležité, aby v následujících letech 

dosahovala společnost předních výsledků v oblasti prodejů vozů značky KIA na českém 

trhu a také v oblasti plnění cílů servisních aktivit. Je také důležité, aby se i v budoucnu 

dařilo oslovovat nové zákazníky a rozšiřovat stávající základnu zákazníků loajálních. 

Právě tito zákazníci se rádi vracejí a opakovaně využívají služeb nabízených obchodní 
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společností. Tito zákazníci tvoří jádro spokojenosti s obchodní společností, navíc šíří 

pozitivní ohlasy k dalším potencionálním uživatelům automobilů. Troufnu si také tvrdit, 

že současná dobrá pozice, kterou společnost do dnešních dnů na trhu zastává, vychází 

především z víry v produkt a ze zájmu všech zaměstnanců odvádět dobrou práci. Tuto 

skutečnost mohou pociťovat i zákazníci. 

Mezi další cíle, které mají do budoucích let prioritu, patří eliminace tvorby „mrtvého“ 

skladu náhradních dílů a celkové lepší skladové hospodářství. V této oblasti existují 

dlouhodobé potíže, které jsou poměrně dobře analyzované. K přijetí řešení již byly 

realizovány patřičné kroky, ale proces nebyl stále zcela dokončen. Dále je důležité 

zaměření na dosahování lepších finančních výsledků a z pohledu autora diplomové práce 

také příprava obchodní společnosti na rozšíření prodejního sortimentu nebo novou 

nabídku poskytovaných služeb. S tímto cílem souhlasí i obchodní ředitel společnosti. 

Z pohledu budoucí prosperity je vhodné efektivně diverzifikovat paletu nabídky 

tak, aby v případě krizové situace jedné fungovala další jako případná podpora a naopak.  

Konkrétní cíle, které byly zmíněny, budou rozpracovány v rámci všech čtyř perspektiv 

modelu BSC. Tyto perspektivy jsou:  

• Finanční, 

• Zákaznické, 

• Interních procesů, 

• Učení se a růstu. 

4.3 Finanční perspektiva  

V úvodu kapitoly zaměřené na finanční perspektivu obchodní společnosti jsou uvedeny 

základní klasické finanční ukazatele zaměřené na ohodnocení finanční stránky 

a finančního zdraví. Na základě těchto ukazatelů jsou také dále definovány strategické 

cíle připadající pro konkrétní perspektivu.  
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4.3.1 Základní finanční ukazatele  

Vývoj tržeb 

Tab. 12: Vývoj tržeb v letech 2014-2019 (Zpracováno dle: AUTOPARK BRNO, 2014-2019) 

Rok/Tržby (v tis. Kč) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tržby za prodej zboží 111.776 92.450 95.249 102.225 90.248 98.728 

Tržby za prodej VV a 
služeb 

18.752 18.289 19.652 20.220 19.868 19.111 

Součet za rok 130.528 110.739 114.901 122.445 110.116 117.839 

Hodnocení vývoje tržeb obchodní společnosti je provedeno v rozmezí let 2014 až 2019. 

Jak je dobře patrné, z tabulky číslo 12 je možné vyčíst vývoj tržeb. Z pohledu celkového 

součtu tržeb nastal pokles v roce 2015. Následující roky 2016 a 2017 byly ve znamení 

poměrně silného růstu. Rok 2018 však naopak přinesl razantní pokles. Převážnou většinu 

tržeb obchodní společnosti tvoří tržby za prodej zboží. Vzhledem k oblasti podnikání 

je tento stav zcela logický. Poslední měřený rok 2019 přinesl velice pozitivní výsledky. 

Oproti roku 2018 došlo k meziročnímu nárůstu tržeb o 7 723 tis. Kč. 

Pro podrobnější představu vývoje tržeb dále uvádím na následující straně tabulku číslo 

13 s vyjádřením meziročního vývoje pomocí jednoduché horizontální analýzy. Tabulkové 

vyjádření dobře koresponduje s předchozími uvedenými hodnotami. Je vidět, že mezi 

roky 2014 a 2015 byl zaznamenán vůbec nejrazantnější pokles. Z pohledu zboží klesly 

tržby o 20,90 % a z pohledu služeb o 2,53 %. Následující meziroční vývoj se nesl 

ve znamení zlepšující se situace a růstu. Další propad byl potom zaznamenán až mezi 

roky 2017 a 2018. Naštěstí však již nebyl natolik dramatický. I tak jsou jeho hodnoty 

ale rozhodně nepříjemné.  

Problematice tržeb je věnován také graf číslo 5 na následující straně. Je z něj dobře patrný 

vývoj jednotlivých tržeb po jednotlivých letech v analyzovaném rozmezí. 

Tab. 13: Horizontální analýza tržeb 2014-2019 (Zpracováno dle: AUTOPARK BRNO 2014-2019) 

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Kč % Kč % Kč % Kč % Kč % 

Tržby za prodej 
zboží 

-19326 -17,29 2799 3,03 6976 7,32 -11977 -11,72 8480 9,40 

Tržby za prodej 
VV a služeb 

-463 -2,47 1363 1,47 1363 6,94 -352 -1,74 -757 -3,81 
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Graf 5: Vývoj tržeb 2014-2019 (Zpracováno dle: AUTOPARK BRNO a.s., 2014-2019) 

Vývoj likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnost obchodní společnosti přeměnit likvidní prostředky 

na nástroje použitelné k úhradě splatných závazků. Pro potřeby diplomové práce byly 

vybrány ukazatele okamžité, pohotové a běžné likvidity (SEDLÁČEK, 2007, s. 66).  

Tab. 14: Vývoj likvidity v letech 2014-2019 (Zpracováno dle: AUTOPARK BRNO a.s., 2014–2019) 

Likvidita 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Okamžitá likvidita 0,015 0,37 0,26 0,11 0,05 0,13 

Pohotová likvidita 0,94 0,56 0,42 0,18 0,12 0,20 

Běžná likvidita 3,26 2,35 1,76 1,50 0,86 0,95 

Doporučená hodnota okamžité likvidity se pohybuje v rozmezí 0,2 až 0,5. V rozsahu 

analyzovaných let dosáhla obchodní společnost těchto výsledků pouze v letech 2015 

a 2016. Ve všech ostatních měřených letech se okamžitá likvidita pohybuje 

pod doporučenou dolní hranicí. Poslední měřený rok přináší růstový trend, který by měl 

pokračovat i v následujícím roce. Tento výsledek je dobrý obzvláště ve vztahu k roku 

2018. Ten přinesl hodnotu 0,05, která je sice lepší než nejnižší hodnota v roce 2014, 

ale stále naznačuje možné potíže s krátkodobým finančním majetkem.  

Hodnota pohotové likvidity se prakticky ve všech letech pohybuje pod doporučenou 

hodnotou 1. Tento stav je způsoben vysokým podílem zásob v oběžných aktivech 

obchodní společnosti. Podobnou situaci jsem již definoval v bakalářské práci. Situace 
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je to poměrně předpokládatelná vzhledem ke skutečnosti, kdy zásoby obsahují veškeré 

automobily, náhradní díly a nástroje nutné pro chod servisní činnosti.  

Běžná likvidita ve všech letech kromě roku 2018 převyšuje nebo setrvává na doporučené 

hodnotě 1,5. Po této stránce je možné hovořit o přívětivých podmínkách. V případě 

vysokých hodnot by situace naznačovala neefektivní využití majetku obchodní 

společnosti.  

 

Graf 6: Vývoj likvidity v letech 2014-2019 (Zpracováno dle: AUTOPARK BRNO, 2014-2019) 

Grafické znázornění likvidity v jednotlivých letech doplňuje textové vyjádření 

a poskytuje podrobný přehled o jejím vývoji. Obzvláště pozitivní je změna trendu vývoje 

mezi lety 2018 a 2019. 

Vývoj zadluženosti  

Analýza zadluženosti mapuje způsob financování pohledávek a dluhů obchodní 

společnosti a rozsah využívání vlastního, popřípadě cizího kapitálu (KISLINGEROVÁ, 

2007, s. 96). 

Tab. 15: Vývoj zadluženosti v letech 2014-2019 (Zpracováno dle: AUTOPARK BRNO a.s., 2014-2019) 

Zadluženost 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Celková zadluženost 0,28 0,41 0,49 0,46 0,67 0,71 

Koeficient samofinancování  0,71 0,59 0,51 0,52 0,33 0,29 
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Celková zadluženost se do roku 2018 nepřehoupla přes hodnotu 0,5. Tato hodnota slouží 

jako klíčová z pohledu ekonomického „zlatého pravidla financování“. V letech 2014 

až 2017 nebyla míra využívání cizího kapitálu vyšší než 50 %. Obchodní společnost 

by měla mít v tomto období možnost získat dodatečné zdroje financování pro budoucí 

rozvoj. V roce 2018 hodnota 0,5 přesáhla, ale ne příliš výrazně. Tento růst pokračoval 

i v roce 2019. Využití vlastního kapitálu potvrzuje koeficient samofinancování.  

 

Graf 7: Vývoj zadluženosti v letech 2014-2019 (Zpracováno dle: AUTOPARK BRNO, 2014-2019) 

Vývoj rentability 

Pomocí ukazatelů rentability je možné získat informace o poměru mezi ziskem, který 

plyne z realizace podnikatelské činnosti a výši zdrojů, které bylo nutné vynaložit, aby 

bylo možné tohoto zisku dosáhnout (SEDLÁČEK, 2007, s. 56). 

Tab. 16: Vývoj rentability v letech 2014-2019 (Zpracováno dle: AUTOPARK BRNO a.s., 2014-2019) 

Analýza rentability (%) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ROE 10,18 7,28 0,37 6,18 6,16 5,77 

ROA 7,25 4,33 0,19 3,24 2,04 1,71 

ROI 10,36 6,16 0,84 4,67 2,77 5,78 

Hodnoty ukazatele ROI jsou zaměřeny na rentabilitu vloženého kapitálu. Poměřují EBIT 

a celkový kapitál obchodní společnosti. Dobře oceněné hodnoty se pohybují nad 12 % . 

Těchto hodnot obchodní společnost nedosahuje v žádném z analyzovaných let. Dále 

lze konstatovat, že docházelo k postupnému poklesu hodnoty s prudkým propadem 
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v roce 2016 a následným růstem v roce 2017, který ale v dalším roce nevydržel, neboť 

hodnota klesla na 2,77 %. Přívětivěji dopadl rok 2019. Celkový kapitál by vedení 

obchodní společnosti mohlo využívat i lépe.  

Ukazatel ROA poměřuje hospodářský výsledek po zdanění a celková aktiva. Ukazatel 

vykazuje podobný vývojový trend jako v předchozím případě. Žádoucí je nárůst hodnoty, 

jako v případě roku 2017. Celkově jsou však naměřené hodnoty, vyjma roku 2014, nízké.  

Poslední ukazatel poskytuje informace o rentabilitě vlastního kapitálu. Pozitivní je vývoj 

v roce 2017 a také skutečnost, kdy je hodnota ROE větší než ROI, což značí kladnou 

finanční páku a vyšší výnos pro vlastníky obchodní společnosti.  

 

Graf 8: Vývoj rentability v letech 2014-2019 (Zpracováno dle: AUTOPARK BRNO, 2014-2019) 

Nejlepší představu o vývoji jednotlivých ukazatelů rentability poskytuje grafické 

vyjádření. Nejhoršího výsledku bylo dosaženo v roce 2016.  
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Vývoj aktiv 

Pomocí ukazatelů vývoje aktivity je možné získat informace o způsobu a efektivitě 

hospodaření obchodní společnosti s jejími aktivy. 

Tab. 17: Vývoj aktiv v letech 2014-2019 (Zpracováno dle: AUTOPARK BRNO, 2014-2019) 

Analýza aktiv 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Obrat celkových aktiv 3,93 2,86 2,81 2,87 2,32 2,09 

Obrat zásob 9,32 5,86 6,59 6,05 4,82 4,01 

Doba obratu zásob (dny) 38,62 61,35 54,59 59,46 74,76 89,85 

Doba obratu pohledávek (dny) 15,44 6,64 6,18 3,11 7,07 8,01 

Doba obratu závazků (dny) 15,32 51,21 62,15 58,87 103,54 121,47 

Obrat celkových aktiv se v jednotlivých letech, kromě roku 2014, pohybuje 

v doporučených hodnotách 1,6 až 3. Navíc v posledních pěti letech se hodnota vyvíjí 

velice podobně, takže je patrné, že obchodní společnost nakládá s aktivy efektivně. 

Obrat zásob neposkytuje tolik příznivé výsledky. Od roku 2014 dochází k postupnému 

sestupu hodnoty obratu do roku 2015, od kterého se vývoj mírně zvyšuje . V roce 2018 

došlo k dalšímu poklesu výsledné hodnoty.  

Doba obratu zásob také nepřináší pozitivní výsledky. Nejlepší, a tedy nejnižší hodnota, 

byla naměřena v roce 2016. Od tohoto roku dochází k postupnému nárůstu doby obratu. 

Na základě předchozího ukazatele je možné konstatovat, že obchodní společnost 

má v politice řízení zásob nedostatky, což není příznivé, obzvláště vzhledem 

k identifikaci tohoto problému již v bakalářské práci. Tento problém tedy přetrvává 

již několik let. Poměrně zajímavě se vyvíjí doba obratu závazků. Ta v posledním 

analyzovaném roce 2019 výrazně narostla. 
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4.3.2 Strategické cíle finanční perspektivy 

Strategické cíle finanční perspektivy konceptu BSC jsou z pohledu všech perspektiv 

v pořadí první a také tvoří úplný základ, a to vzhledem k jejich důležitosti a vysoké 

prioritě. Ostatní perspektivy na finanční perspektivu navazují, vycházejí z nich 

a podporují jejich dosažení. Na základě realizované strategické analýzy a měření 

ukazatelů finanční analýzy jsem pro tuto perspektivu zvolil následující strategické cíle:  

A. Růst obchodní společnosti a ekonomická stabilita. 

B. Růst tržeb obchodní společnosti.  

C. Efektivní využívání aktiv obchodní společnosti.  

A. Růst obchodní společnosti a ekonomická stabilita  

Obchodní společnost AUTOPARK BRNO a.s. se na trhu s automobily pohybuje více než 

10 let. Za tuto dobu získala dobrou pověst a přízeň mnoha zákazníků z řad fyzických 

i právnických osob. K tomu, aby mohla dobré jméno rozšiřovat a stále zastupovat své 

konkurenčně schopné místo na trhu, je nutné, aby dosahovala v dalších letech 

ekonomické stability a současně se zaměřila na vlastní rozvoj a ekonomický rozmach. 

V aktuální podobě je obchodní společnost efektivně funkční, nicméně vzhledem 

k rychlosti vývoje technologií, trhů a konkurenčních subjektů je nutné zaměřit pozornost 

na inovativní rozvoj. Ten není možný bez finanční stability a zázemí, ať už z pohledu 

bankovních institucí, tak samozřejmě z pohledu zákaznického a zaměstnaneckého 

segmentu. Nikdo nechce spolupracovat s obchodní společností, která nestojí pevně 

na svých základech. Tento cíl je pro obchodní společnost nejpodstatnějším, neboť jeho 

splnění je podmíněno ostatními jednotlivými cíli a úkoly. 

B. Růst tržeb obchodní společnosti  

Růst tržeb je také důležitý. Je samozřejmě cílem jakékoliv podnikatelské činnosti 

zvyšovat výnosnost z kapitálu, který byl do této činnosti vložen. Pozice obchodní 

společnosti na trhu je v současnosti stabilní. Disponuje vhodným zázemím a také 

mladými členy zaměstnaneckého fondu, kteří mají dostatečné zásoby energie na realizaci 

nových projektů. V kombinaci s letitými zkušenostmi starších zaměstnanců vzniká téměř 

ideální tvůrčí prostředí. Pro další roky je podstatné rozšířit nabízené portfolio o nové 
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automobilové značky nebo o produkty či služby související s automobilismem 

či mobilitou. Tímto způsobem by bylo možné prohlubovat současnou pozici a navázat 

na dlouholetou tradici. V takovém případě by mělo dojít i k navýšení výše tržeb obchodní 

společnosti.  

C. Efektivní využívání aktiv obchodní společnosti  

Efektivní využívání aktiv obchodní společnosti je důležité. Na základě provedených 

analýz finančních ukazatelů vychází trend poklesu obratu zásob, nicméně právě ty v sobě 

váží nemalé finanční prostředky. V těchto položkách jsou obsaženy automobily, které 

hodnotu zásob významně zvyšují, ale také další zásoby v podobě materiálu a náhradních 

dílů, které by mohly být efektivněji využity. Efektivita nakládání s aktivy obchodní 

společnosti je důležitou součástí jejího rozvoje.  

4.4 Zákaznická perspektiva 

Další perspektiva BSC je zaměřena na klíčovou skupinu subjektů pro každou obchodní 

společnost, a to zákazníky. Cíle, které jsou v této perspektivě definovány, jsou poměrně 

úzce propojeny s předchozí finanční perspektivou a jejími vlastními cíli. Mohou spolu 

s nimi významně přispět k úspěšnému naplnění výsledného cíle obchodní společnosti.  

4.4.1 Průzkum spokojenosti zákazníků 

Aby bylo možné lépe poznat a následně efektivněji pracovat s vlastní skupinou zákazníků 

obchodní společnosti, rozhodl jsem se zrealizovat průzkum spokojenosti. Tento výzkum 

jsem zacílil především na servisní činnost obchodní společnosti. Hlavní výzkumná otázka 

projektu zní: Jak je možné zlepšit spokojenost zákazníků s nabízenými poprodejními 

službami obchodní společnosti AUTOPARK BRNO a.s.? Při realizaci dotazníků jsem 

využil informace a formu otázek z předvýzkumu, který jsem realizoval dříve v roce 2019. 

Otázky byly v tomto předvýzkumu stylizovány velice podobně. 

Rozhodl jsem se pro aplikaci kvantitativního výzkumu formou dotazníku, který byl 

předložen a vyplněn ze strany stávajících, ale i nových zákazníků. Dotazníkové šetření 

probíhalo od 1.2. do 29.2. Během této doby navštívilo servisní oddělení 99 zákazníků. 

Ze základního vzorku se výzkumu zúčastnilo 87 respondentů. S přihlédnutím 
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k Saundersově tabulce, dle které je na hladině 5 % při 100 respondentech potřeba 

79 odpovědí, lze konstatovat splnění podmínky minimálního rozsahu dotazníku. 

Z důvodu rozsahu diplomové práce jsem se rozhodl vložit jednotlivé otázky 

v tabulkovém vyjádření do jejích příloh. V rámci samotné práce uvádím zhodnocení 

jednotlivých hlavních částí výzkumu.  

První blok dotazníku je složen z otázek s orientací na seznámení se s respondenty. 

Na základě zjištěných výsledků vyšlo najevo, že větší část zákazníků poprodejních služeb 

je tvořena muži, v procentuálním vyjádření konkrétně 62 %. Tento výsledek nebyl tolik 

překvapivý. Z pohledu sociálního statusu bylo zjištěno, že 54 % respondentů tvoří 

zaměstnanci, dále 33 % podnikatelé, zbylá procenta připadají na nezaměstnané, studenty 

a respondenty, kteří vybrali volbu ostatní. Tato informace v podstatě vypovídá 

o nejsilnější cílové skupině. Předpoklad byl, že skupina podnikatelů bude silnější. 

Další soubor otázek je orientován na dostupnost obchodní společnosti a její vnímání 

zákazníky z pohledu úpravy, vybavení interiéru i exteriéru. Tyto otázky jsou důležité, 

protože se zaměřují na faktory, které ovlivňují první dojem zákazníků. Navíc 

je vysoce předpokládatelné, že podobný dojem získají i noví zákazníci, kteří o koupi vozu 

zatím pouze přemýšlejí. To, jak se zákazníci cítí v prostředí obchodní společnosti, může 

tedy ovlivnit jejich rozhodnutí. S nalezením umístění společnosti zákazníci problém 

nemají. Tento poznatek je velmi pozitivní, neboť v minulosti byl zmíněný problém 

evidován. V číselném vyjádření nemělo 72 % respondentů žádný problém s nalezením 

lokality. Spíše nemělo problém dalších 21 %. Důvodem, proč tato hodnota nebyla vyšší, 

mohly být realizované silniční práce. Otázka na exteriér a interiér přinesla podobné 

hodnoty. Velmi dobrý dojem mělo 53 % respondentů. Hodnocení interiéru dopadlo ve své 

podstatě stejně, rovněž 53 % respondentů zvolilo velmi dobré hodnocení.  

Na základě vyhodnocení dalších otázek je již vhodné přijmout určitá doporučení. 

Například je vhodné, aby se vedení společnosti věnovalo snaze o zvětšení kapacity 

parkoviště. Jeho rozloha není v současnosti zcela dostačující. Tato informace vychází 

z poznámek, které mohli respondenti zanechat ve vyhrazeném prostoru dotazníku. 

Existují okamžitě funkční řešení. Je nutné, aby se vozy zaměstnanců parkovaly jinde, 

například ve vnitřním areálu. Takto budou ušetřena minimálně dvě místa. Zmíněná 

alternativa je přívětivá z důvodu nulových nákladů, které z ní vyplývají. Jedná se však 
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pouze o krátkodobé řešení. V budoucnu bude nutné přistoupit k razantnějším krokům. 

Zvláště pak vzhledem k nutnosti zbudovat parkovací místo s dobíjecí stanicí 

pro elektromobily nebo z důvodu rezidenčního parkování.  

Otázky zaměřené na spokojenost s personálem obchodní společnosti přinesly také 

zajímavé výsledky. Nejčastěji využívaným prostředkem při objednání na servis je telefon. 

Zákazníci nevyužívají dostatečně možnosti webových stránek ani sociálních sítí. 

Vzhledem ke stížnostem v dalších otázkách zaměřených na stávající podobu webových 

stránek se dá předpokládat, že v případě jejich nápravy a modernizace by výsledky 

mohly být poněkud odlišné. Doporučením je razantní modernizace webových stránek 

a také lepší komunikace v oblasti sociálních sítí. Na nápravě se již usilovně pracuje.  

Personál společnosti ohodnotilo 57 respondentů velmi dobře, 27 spíše dobře. Výsledky 

jsou povzbudivé, ale je rozhodně vhodné usilovat o další růst maximální spokojenosti. 

Přínosem by mohlo být například školení v oblasti komunikace se zákazníkem. 

Profesionální přístup a kvalitní vystupování, to jsou faktory, které mají nezanedbatelný 

vliv na zákaznickou spokojenost. V oblasti čekací doby na obsloužení je situace dobrá. 

Existuje prostor pro zlepšení, nicméně z kapacitních hledisek je náročné implementovat 

větší změnu. Zvláště v období přezouvání letních a zimních pneumatik může být servisní 

i poprodejní oddělení značně vytíženo. V poslední otázce hodnotili respondenti 

srozumitelnost vysvětlení servisních zákroků. Zde společnost opět dopadla velice slušně. 

Výsledek byl očekávatelný vzhledem k vysokému počtu hodnocení vyzdvihujících 

profesionalitu personálu.  

Předposlední soubor otázek byl zacílen na služby servisního oddělení, dobu realizace 

úkonů a zákaznickou spokojenost s nimi. S dobou provádění pracovních úkonů bylo 

velmi spokojeno 51,7 % respondentů. Maximální spokojenost s kvalitou servisních 

úkonů zvolilo 46 respondentů, minimální naopak pouze dva respondenti. Poměr ceny 

a výkonu přinesl předpokládaný výsledek, neboť panuje přesvědčení o vysoké ceně 

servisních prací. Velmi spokojeno bylo 39 %, spíše spokojeno 47 %.  

Pomyslná druhá část souboru otázek byla zaměřena na spokojenost v  oblasti reklamací, 

řešení specifických požadavků nebo zapůjčení náhradního vozidla. Otázka na provádění 

reklamací přinesla dobré výsledky. 82,7 % respondentů nemuselo reklamace využít. 

Ve vztahu k reklamacím byla začleněna otázka na náhradní vozidlo, byť není 
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poskytováno jen v případě reklamace, ale kdykoliv je třeba. Tato nabízená možnost 

nebývá na základě výsledků tak často využita. Zákazník je často překvapen cenou 

půjčovného a raději se této možnosti zcela vzdá.  

Poslední část otázek se věnuje zaměření na budoucí kontakt s respondenty. Loajální 

zákazník je největším bohatstvím, které může obchodní společnost získat. Nejčastější 

odpovědí na otázku, jak se respondenti o společnosti dozvěděli, bylo z doporučení 

známých či přátel. V této oblasti jsou patrné dva výstupy. Za prvé, obchodní společnost 

má prostor pro zlepšení v oblasti své prezentace na venek. Na druhou stranu je výborné, 

že si zákazníci předávají pozitivní ohlasy mezi sebou. Největší slabinou jsou evidentně 

webové stránky, které byly připomínány jako nedostatek nejčastěji. Zde je třeba přijmout 

patřičné kroky a stránky modernizovat a aktualizovat. 

Za vlastní menší výzkum považuji otázku na možnost budoucího doporučení. Jeden 

spokojený zákazník přivede dva nové, jeden nespokojený jich osm odradí. Získané 

výsledky jsou pozitivní a povzbudivé. 65 % určitě ano, 30 % spíše ano. Na druhou stranu 

je vhodné zapracovat na růstu odpovědi „určitě ano“. Faktem zůstává, že se zde zrcadlí 

spokojenost ze všech dotazníkem zkoumaných oblastí. 

Zajímavé náměty přinesl dotaz na nápady nebo myšlenky týkající se možné změny. 

54 respondentů neuvedlo žádnou možnost. Ostatní navrhovali především změny 

zaměřené na parkoviště, větší zónu pro klienty nebo poskytování občerstvení v podobě 

teplých a studených nápojů.  

Celkově je spokojenost zákazníků s poprodejními službami společnosti vysoká. 

Na otázku jak celkovou spokojenost ještě zvýšit bych doporučil především přistoupit 

k aktualizaci webových stránek a také úvahy o zvětšení parkovací plochy, která bude 

vzhledem k rostoucímu počtu zákazníků a uživatelů značky KIA brzy kapacitně 

nedostatečná. Na ulici Božetěchova se nedá spolehnout ani na parkování veřejné, protože 

i to je zcela vytíženo. Byla by velká škoda, kdyby tímto způsobem společnost přicházela 

o nové i stálé klienty.  Dále bude nutné celkově zvětšovat kapacitu servisního oddělení, 

čehož si je vědomo vedení společnosti již dnes a realizuje určité kroky. 
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4.4.2 Strategické cíle zákaznické perspektivy  

Na základě provedení strategické analýzy, cílů finanční perspektivy a výzkumu 

zaměřeného na spokojenost zákazníků definuji následující cíle: 

A. Udržení stávajících zákazníků. 

B. Získání nových zákazníků. 

C. Růst spokojenosti zákazníků. 

D. Zlepšení komunikace se zákazníky. 

A. Udržení stávajících zákazníků 

Jak jsem v diplomové práci již zmiňoval, konkurence v oblasti automobilového průmyslu 

a prodeje nových automobilů spolu s poskytováním servisních služeb je velice silná. 

Jednotlivými stranami, které soupeří o přízeň zákazníka, nejsou jen oficiální autorizovaní 

dealeři značek, ale také prodejci ojetých vozů, další dodavatelé a podobně. Ne zcela 

určitě, ale s velkou pravdivostí platí, že rozhodující faktor při realizaci koupě nového 

automobilu stále sehrává výsledná cena automobilu. Získání nového zákazníka je značně 

obtížné, a právě proto by obchodní společnost měla více než dříve pečovat o své stávající 

zákazníky. Jednak proto, že získání nových zákazníků je složité, dále proto, že tyto 

subjekty již jednou projevily spokojenost s produkty a službami tím, že se rozhodly 

pro jejich zakoupení a existuje zde pomyslný základ, na kterém se dá dále stavět.  

K tomu, aby se podařilo udržet současné zákazníky stále věrné, je nutné přistupovat 

s velkou pečlivostí a individuálně k jejich vlastním potřebám. Důležitá je také volba 

odpovídajícího způsobu komunikace. Je nutné, aby sami zákazníci pociťovali péči 

ze strany obchodní společnosti, které se jim dostává. Je podstatné zabezpečit i jejich 

spokojenost se stávajícími produkty v oblasti aftersales a ve vhodnou dobu nabídnout 

zajímavou nabídku nastupujícího automobilu na základě analýzy jejich předchozích 

rozhodnutí. Tito zákazníci jsou podstatnou podmínkou pro dosažení ekonomického růstu 

a zajištění finanční stability obchodní společnosti. 

B. Získání nových zákazníků 

Získávat nové zákazníky je také značně obtížné, nicméně neméně důležité. Obzvláště 

podstatné je zabezpečit převod nových zákazníků do skupiny loajálních zákazníků, kteří 
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dále šíří, často dokonce zcela sami od sebe, dobré jméno obchodní společnosti 

a doporučují její služby a produkty dalším potencionálním zákazníkům.  

Proces získání nových zákazníků je možné realizovat několika způsoby. První z nich 

souvisí s rozvojem obchodní společnosti a proniknutím na trhy nových výrobků a služeb. 

Při vstupu na další trhy je možné využít její stávající jméno a přilákat potencionální 

kupce. Dalším možným přístupem je zdokonalení propagace obchodní společnosti 

pomocí zkvalitnění využívaných nástrojů a zapojením nástrojů dalších, moderních. 

Celkově je vhodné zlepšit komunikaci a prezentaci obchodní společnosti. Zajímavou 

alternativou je potom možnost více se zaměřit na zákazníky v podobě právnických osob. 

Obchodní společnosti často odebírají větší množství automobilů zaráz. Navíc pro tyto 

automobily následně využívají i servis. Pro tuto alternativu je ale nutné účastnit 

se výběrových řízení a soutěží.  

C. Růst spokojenosti zákazníků 

Obchodní společnost AUTOPARK BRNO a.s. v minulých letech příliš nelpěla na potřebě 

realizovat měření spokojenosti zákazníků. Není tedy možné tento cíl opírat o již naměřené 

hodnoty z minulých let. Jistým vodítkem jsou výsledky zjištěné v rámci realizovaného 

výzkumu spokojenosti zákazníků s poprodejními službami obchodní spokojenosti, který 

byl zatím aplikován pouze jednou. Dále se také dá vyjít z hodnocení zákazníků, které 

realizuje přímo Kia Motors Czech. Vzhledem k interním informacím z databázového 

systému obchodní společnosti je možné vyvodit závěr, že mnoho zákazníků opakovaně 

využilo nabízených služeb, takže úroveň spokojenosti bude pravděpodobně poměrně 

vysoká. Oblasti, na které je tedy nutné se zaměřit, aby míra spokojenosti mohla 

do budoucích let vzrůst, jsou časové hledisko realizace jednotlivých prodejních 

a servisních aktivit, forma komunikace, růst přidané hodnoty, individuální přístup 

ke každému zákazníkovi a podobně.  

D. Zlepšení komunikace se zákazníky 

Zlepšení komunikace se zákazníky navazuje na všechny tři předchozí cíle této 

perspektivy. Existuje mnoho oblastí, na které je vhodné do budoucna pamatovat a také 

na nich více zapracovat. Zlepšení marketingové komunikace a celé této oblasti by mohlo 

přinést výsledky v oblasti lepšího povědomí potencionálních zákazníků o obchodní 
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společnosti. Samotná interní komunikace a její zlepšení by mělo být realizováno také 

ve prospěch zákazníka, byť se tento krok nemusí přímo zákazníka týkat. Zlepšení interní 

komunikace bude vést ke zkracování doby potřebné k realizaci konkrétních úkonů, 

reakční doby na požadavky zákazníka a také k vytváření konkrétnější a přesnější přidané 

hodnoty pro zákazníka obchodní společnosti. V konečném důsledku, pokud bude interní 

komunikace probíhat lépe a bez zbytečných nesrovnalostí, bude celkové klima 

v obchodní společnosti příjemnější, což určitě ocení i její zákazníci. 

4.5 Perspektiva interních procesů 

V pořadí třetí perspektiva BSC navazuje opět na dvě předchozí perspektivy, tedy 

perspektivu finanční a perspektivu zákaznickou. Cíle této perspektivy jsou také 

4 a konkrétně se jedná o: 

A. Zvýšení efektivity prodejního procesu. 

B. Zvýšení efektivity servisního procesu. 

C. Optimalizace nákladových položek. 

D. Zvýšení produktivity práce. 

A. Zvýšení efektivity prodejního procesu  

Oblast prodeje tvoří prakticky polovinu podnikatelské činnosti obchodní společnosti. 

Prodejce se snaží získat zákazníka, seznámit ho se svým nabízeným produktem 

a ve výsledku s ním uzavřít konečnou smlouvu o prodeji. K tomu, aby se tento cíl naplnil, 

je nutné „učinit něco jinak a lépe“ než konkurence. Otázka je tedy již zcela prostá. 

Co je to něco? Zákazník musí získat určitou přidanou hodnotu, která je pro něj 

rozhodujícím důvodem, proč zakoupit automobil v analyzované obchodní společnosti 

a ne jinde. Přitom se často může jednat o zcela totožný automobil za zcela stejnou cenu. 

S touto činností souvisí délka prodejního procesu, naplnění specifických očekávání, 

individuální přístup, jakost a podobně. Otázka zní, co všechno může prodejce ještě 

ovlivnit a co už není v jeho možnostech. Každopádně je potřeba zabezpečit růst efektivity 

prodeje a také podnikat kroky k získání zákazníka a ne pouze čekat, až přijde sám. 

Současný prodejní tým je velmi zkušený. Hlavní prodejce má v oblasti prodeje mnohaleté 

zkušenosti. Zákazník je však stále náročnější a zájem o koupě nových vozů v posledních 
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měsících oslabuje. Dříve než kdy jindy je důležitý osobní přístup a individualizace 

každého zákazníka. Slevy nabízí všichni, takže finanční benefit není jediným 

rozhodujícím argumentem. Úspěch či neúspěch prodejce potom často závisí na jeho 

charisma, verbálních i nonverbálních zkušenostech. 

B. Zvýšení efektivity servisního procesu  

Servisní oblast tvoří druhou část podnikatelské aktivity obchodní společnosti. V mnoha 

bodech jsou dosahované hodnoty totožné s prodejní oblastí a proces jako takový se tolik 

neodlišuje. Na druhou stranu existuje jedna podstatná záležitost, která sehrává 

významnou úlohu. Servisní činností vzniká něco zcela nového a ve větší míře je možné 

hovořit o výrobním procesu. Kvalita realizovaných činností je absolutně dominantní 

kritérium. Pokud zákazník požádá o opravu motoru a celá operace proběhne sice 

„bleskurychle“, ale se zcela nedostatečným a neuspokojivým výsledkem, rozhodně 

se jeho spokojenost nezvýší, právě naopak. Je tedy nutné zaměřit se na rozvoj schopností, 

dovedností a kvalifikace zaměstnanců, stejně tak vybavení a modernizaci servisních 

prostor a zařízení, aby bylo možné poskytovat vysokou úroveň služeb. Veškeré činnosti 

jak na vstupu i výstupu musí být zcela bezchybné. Důležitá je také kvalita materiálu, 

se kterým servisní pracovníci zachází. Obchodní společnost může ovlivnit některé 

nástroje a materiální prvky. Rozhodně není vždy na místě volit cestu úspor nad sice 

dražším materiálem, který ale zákazníka lépe uspokojí a tím pádem nezpůsobí jeho ztrátu.  

C. Optimalizace nákladových položek  

Hospodaření s náklady je základním vstupním krokem ke zvýšení celkové efektivity 

fungování obchodní společnosti a také nutností pro splnění cílů vymezených ve finanční 

perspektivě. Oblast, na kterou je nutné se zaměřit, spadá především do nákladů materiálu 

a dalších položek pro zabezpečení fungování servisní oblasti. Rozhodně není cílem 

přistoupit k nerozumnému snižování mzdových nákladových položek a podobně, 

popřípadě ke krokům, které by vedly ke snížení poskytované kvality služeb nebo 

produktů. Downsizing by v tomto případě vedl pouze ke ztrátě kvalifikovaných 

pracovníků. To je prakticky v rozporu s ostatními cíli obchodní společnosti. Z tohoto 

důvodu představuje nákladová oblast jistá úskalí, které je možné překonat v případě 

přijetí kvalifikovaného rozhodnutí. Na druhou stranu v případě finančních obtíží je lepší 
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variantou než snižování mezd pracovníků snížení jejich počtu na více efektivní hodnotu. 

Vedení společnosti o této alternativě již uvažuje a v případě finančních problémů 

by nejspíše po této možnosti také sáhlo. 

D. Zvýšení produktivity práce 

Růst produktivity práce souvisí s celou řadou interních procesů, které se na tvorbě 

produktivity jako celku podílejí. Především je nutné se zaměřit na samotné měření oblasti 

produktivity, neboť kroky zde realizované nejsou zatím dostatečné a obchodní společnost 

tuto oblast poměrně výrazně opomíjí. Dále je vhodné přistoupit k lepší organizovanosti 

servisních úkonů, která souvisí opět s růstem komunikačních schopností a dovedností 

napříč celou organizační strukturou.  

4.6 Perspektiva učení se a růstu 

Závěrečnou perspektivou je rozvoj učení se a růstu. Opět platí návaznost na předchozí 

perspektivy a s nimi spojené definované cíle. Co se závěrečné perspektivy týče, zvolené 

cíle jsou následující:  

A. Růst kvalifikace zaměstnanců 

B. Proces získávání a udržení zaměstnanců 

C. Růst spokojenosti zaměstnanců 

D. Zlepšení interní komunikace 

A. Růst kvalifikace zaměstnanců 

Důležitost kvalifikovaných zaměstnanců pro obchodní společnost je nepopiratelná. 

Ne nadarmo jsou zaměstnanci často označováni za nejvýznamnější, ale také nejdůležitější 

aktivum. Obchodní společnost může disponovat sebelepším produktem a zázemím, 

ale bez schopných zaměstnanců nebude ničím. K tomu, aby se podařilo dosáhnout 

na úroveň vyšších tržeb, je nutné nabízet lepší produkty i služby. Tato skutečnost opět 

souvisí s požadavkem na kvalitnější a lepší schopnosti zaměstnanců, kteří ale samozřejmě 

za odvedenou práci zasluhují lepší finanční ohodnocení, čímž se celý pomyslný kruh 

uzavírá. Je tedy důležité zaměřit se na rozvoj dovedností a schopností personálu pomocí 

školení, kurzů a dalších možností. Také je důležité pamatovat na moderní technologie 
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a přístupy, které tuto oblast ovlivňují. V souvislosti s touto záležitostí stojí za zmínku 

inovace v podobě tabletů, které začali využívat přijímací technici. Díky této novince 

mohou věnovat více času samotnému zákazníkovi a lépe vykonávat své vlastní úkoly. 

B. Proces získávání a udržení zaměstnanců 

Pokud je cílem zajistit kvalifikované zaměstnance, je nutné se zaměřit také na proces 

získávání, vyhledávání a následného udržení pracovníků přímo v obchodní společnosti. 

Fluktuace zaměstnanců je problematická. V případě odchodu zaměstnance obchodní 

společnost ztrácí kvalifikovaného pracovníka, ale také vycházejí na prázdno investice, 

které jsou realizovány pro dosažení určité kvalifikace a úrovně schopností tohoto 

zaměstnance. Finanční ohodnocení je nastaveno tak, aby bylo z pohledu možností 

obchodní společnosti reálné. Peněžní složka se skládá ze dvou částí, a to pohyblivé 

a fixní. Do budoucna by bylo zajímavé zaměřit se na výchovu zaměstnanců již na střední 

škole, například zapojením do možnosti poskytnutí praxí budoucích absolventů 

v automobilových oborech. Tady je však velkým problémem konkurence mnohonásobně 

větších společností, které často naslibují zázraky a studenti je samozřejmě následují. Dále 

je vhodné zaměřit se na lepší zapojení zaměstnanců do chodu obchodní společnosti. 

Například podrobnějším seznámením se strategií obchodní společnosti, aby se zvýšil 

jejich vlastní pocit sounáležitosti na obchodní společnosti. Možným řešením je i snížení 

počtu zaměstnanců na optimálnější úroveň, přičemž ušetřené mzdové prostředky 

by se využily právě pro růst ohodnocení stávajícího týmu. 

C. Růst spokojenosti zaměstnanců 

Spokojený zaměstnanec nehledá další pracovní příležitosti. V tomto duchu je důležité 

na cíl nahlížet. Zvýšení spokojenosti je možné dosáhnout finančními i nefinančními 

nástroji. Zaměstnanecké benefity jsou již nyní v obchodní společnosti poměrně často 

využívaným nástrojem. Bylo by však moudré zaměřit se na jejich aktualizaci z pohledu 

změn, která za poslední roky ve společnosti nastaly. Vedení obchodní společnosti 

by se mělo snažit zjistit potřeby, názory a poznatky ze strany svých zaměstnanců. 

Například realizováním dotazníkového šetření. Růst výše finančního ohodnocení bude 

také nutným krokem. 
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D. Zlepšení interní komunikace 

Obchodní společnost AUTOPARK BRNO je malá, veškeré aktivity probíhají v rámci 

jediné budovy. Přesto, v momentech, kdy jsou kapacity plně využity, dochází 

k nedorozuměním. Ty potom ovlivňují jednak pracovní výkon, ale také spokojenost 

zaměstnanců a celkové klima na pracovišti. Obchodní společnost přitom disponuje 

informačním systémem, který by umožnil řešit celou řadu problémů přímo pomocí jeho 

nástrojů. Ty ale nejsou plně využívání. V rámci dosažení definovaných cílů je vhodné 

zapracovat na zlepšení interní komunikace, například dodatečným proškolením 

zaměstnanců v rámci využívání IS, popřípadě také kurzem komunikace na pracovišti 

a podobnými nástroji. 

4.7 Strategická mapa – diagram příčin a následků 

Obsahem předchozích podkapitol bylo vymezení jednotlivých cílů připadajících 

na každou ze čtyř perspektiv BSC. Jedná se celkem o 15 cílů, které současně představují 

základní kameny k dosažení hlavního strategického cíle obchodní společnosti. 

Strategická mapa, která vyobrazuje jednotlivé perspektivy, cíle i vazby mezi nimi, 

je obsažena na obrázku číslo 11, který se nachází na následující straně diplomové práce. 

Na základní úrovni strategické mapy se nachází perspektiva učení se a růstu se svými 

úkoly a cíli. Jejich úspěšné naplnění umožní přechod na další perspektivu se zaměřením 

na interní procesy. Všechny kroky se stále opakují, dokud není dosaženo poslední, 

finanční perspektivy a následně celkového strategického cíle v podobě ekonomické 

stability a konkurenceschopnosti obchodní společnosti. Ve své podstatě se jedná 

o vyjádření jednotlivých příčin a následků, které jsou seřazeny do určité posloupnosti. 

Tato posloupnost je vyjádřena a znázorněna šipkami. Z obrázku je také možné pěkně 

vyčíst, jak na sebe jednotlivé perspektivy navazují a jak jsou mezi sebou propojeny. 
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Obr. 11: Strategická mapa BSC (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.8 Určení klíčových měřítek  

Hlavním úkolem podkapitoly je určení klíčových měřítek, k již uvedeným strategickým 

cílům z oblasti jednotlivých perspektiv BSC. Pro tyto cíle je v rámci obrázku 

číslo 11 uvedena strategická mapa. Tato mapa vyjadřuje vzájemné propojení cílů, které 

směřuje ke konečnému, společnému a centralizovanému cíli. Určení klíčových měřítek 

je velice důležitým krokem, který ovlivňuje úspěšnost celého implementačního procesu. 

Měřítka musí být zvolena tak, aby umožňovala realizovat měření, která povedou 

k vytyčenému cíli. Také je důležité, aby celkový počet měřítek nebyl přehnaně vysoký 

nebo jejich definované hodnoty příliš ambiciózní, ale současně aby byly požadované 

hodnoty stále spojeny s určitou výzvou a růstem. 

Při definování hodnot měřítek je přihlédnuto k minulosti, přítomnosti i budoucnosti. 

U nástrojů, které byly v obchodní společnosti aplikovány již dříve, budou cílové hodnoty 

stanoveny na základě dosavadního vývoje a také dle přihlédnutí k  předpokládanému 

vývoji do budoucích let. Vyskytují se zde i takové nástroje a měřítka, které v minulosti 

nebyly v obchodní společnosti aplikovány. U těchto nástrojů je rozhodnutí o stanovení 

jejich předpokládaného vývoje do budoucna složitější. Při jejich definování jsou využity 

veškeré dostupné zdroje včetně interních informačních systémů. Cílové hodnoty jsou 

stanoveny na základě předpokládaného vývoje. Existuje zde prostor pro budoucí korekci. 

4.8.1 Finanční perspektiva – měřítka  

Měřítka zvolená pro cíl „Růst obchodní společnosti a ekonomická stabilita“ jsou 

z pohledu využití matematického aparátu poměrně jednoduchá, navíc všeobecně známá. 

Na druhou stranu se jedná o podstatné ukazatele finanční výkonnosti obchodní 

společnosti, které lze vyčíst přímo z dostupných účetních výkazů, popřípadě na základě 

výpočtů ukazatelů finanční analýzy. Představují základní nástroj pro informování 

o meziročním vývoji a zdraví obchodní společnosti.  

Výsledek hospodaření za účetní období je jedním ze základních ukazatelů, o který 

se zajímá většina manažerů a vlastníků obchodních společností. Současně se jedná 

o ukazatel, jehož zjišťování není náročné. Žádoucím vývojem je dosahovat meziročního 

růstu. Na základě prognóz z minulých let a také v návaznosti na zvolený cíl v podobě 
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celkového zlepšení výkonnosti obchodní společnosti, je navrženo dosažení růstu o 10 % 

v každém z plánovaných roků 2020 i 2021. Tato hodnota předpokládaného růstu 

je definována s přihlédnutím k situaci na trhu s automobily, aktuálnímu ekonomickému 

klimatu, interním informacím a plánům Kia Motors Czech. Měření bude realizováno 

čtvrtletně a bude náplní pracovníka ekonomického úseku obchodní společnosti. 

Dalším vybraným měřítkem je celková zadluženost. Z pohledu věřitelů je žádoucí, 

aby hodnota celkové zadluženosti klesala. V takovém případě by naopak posilovala 

hodnota vlastního kapitálu obchodní společnosti a narůstala velikost záchranného 

finančního polštáře. Tento polštář je dobré budovat pro případ budoucích ekonomických 

potíží. Z pohledu vlastníka je pozitivní očekávání vývoje ukazatele zcela opačné. 

Je rozumné řídit se zlatým pravidlem financování a nepřesahovat hodnotu celkové 

zadluženosti 50 %. Pro roky 2020 a 2021 jsou doporučené hodnoty ukotveny nejprve 

na 65 %, vzhledem k výsledku v roce 2019 a následně na 60 % v roce 2021. Cílem 

je dosáhnout snížení hodnoty celkové zadluženosti.  

Doba obratu pohledávek je dalším podstatným ukazatelem. Jeho měřením je možné 

získat informace o době, za kterou reálně dojde k uhrazení pohledávek obchodní 

společnosti jejími obchodními partnery a zákazníky. Pokud je tento časový úsek příliš 

dlouhý, obchodní společnost ztrácí možnost využít v pohledávkách vázané finanční 

prostředky na realizaci svých dalších aktivit. Tento stav se negativně projeví do vlastního 

cash flow. Z pohledu hodnot získaných měřením panují celkově pozitivní výsledky 

a obchodní společnost nemá dobu obratu pohledávek příliš velkou. Na plánované roky 

je doporučeno v rámci tohoto ukazatele dosáhnout hodnoty 6 dní pro rok 2020 a následně 

tuto hodnotu ještě o jeden den snížit v roce 2021. 

Měřítko vycházející z rentability vlastního kapitálu (ROE) zjišťuje míru ziskovosti 

vlastního kapitálu obchodní společnosti. Požadovaným cílem je zaznamenávat 

v nadcházejících letech především růst ukazatele ROE. V souladu s předchozí větou 

je doporučeno v plánovaných letech dosažení stavu hodnoty rentability vlastního kapitálu 

v roce 2020 na 6,50 % a následně na 7,00 % v roce 2021.  

Cíl v podobě „Růstu tržeb obchodní společnosti“ je analyzován jednotlivými položkami 

tržeb, které v rámci podnikatelské činnosti vznikají. Růst tržeb vypovídá o rozvoji 

obchodních aktivit, takže i u tohoto ukazatele je žádoucí zaznamenávat v nadcházejících 
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dvou plánovaných letech růst měřených hodnot. V případě tržeb z prodeje výrobků 

a služeb navrhuji jako doporučenou hodnotu růstu pro následující roky 10 %. Vycházím 

v tomto případě z analyzovaných minulých let vývoje a dosažených výsledků. Pro tržby 

za prodej zboží navrhuji stejné tempo růstu. Doporučená hodnota pro rok 2021 je 10 %. 

Poslední cíl finanční perspektivy „Efektivní využívání aktiv obchodní společnosti“ 

je sledován pomocí měřítek rentability celkových vložených aktiv a obratu celkových 

aktiv obchodní společnosti. Vzhledem k hodnotě ukazatele ROA v roce 2019 doporučuji 

dosáhnout nejprve poměrně mírného meziročního růstu v roce 2020, který by více 

ukotvoval hodnoty tohoto měřítka, dále plánuji nárůst hodnoty na 2,50 % v roce 2020. 

Tab. 18: Finanční perspektiva – měřítka (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Strategický cíl Zvolené měřítko 
Současné hodnoty 

Plánované 

hodnoty 

2017 2018 2019 2020 2021 

Růst obchodní 

společnosti a 

ekonomická 

stabilita 

VH za účetní období 

[v tis. Kč] 
1.383 966 962 1.058 1.164 

Celková zadluženost 0,46 0,67 0,71 0,65 0,60 

Doba obratu pohledávek 

[dny] 
3 7 8 6 5 

ROE [%] 6,18 6,16 5,77 6,50 7,00 

Růst tržeb 

obchodní 

společnosti 

Tržby z prodeje výrobků 

a služeb [v tis. Kč] 
20.220 19.868 19.111 21.022 23.124 

Tržby za prodej zboží 
[v tis. Kč] 

102.225 90.248 98.728 108.600 119.460 

Efektivní 

využívání aktiv 

obchodní 

společnosti 

Obrat celkových aktiv 2,87 2,32 2,09 2,50 3,00 

ROA [%] 3,24 2,04 1,71 2,00 2,50 

4.8.2 Zákaznická perspektiva – měřítka 

Cíl „Růst spokojenosti zákazníků“ bude z pohledu zvolených měřítek sledován pomocí 

měření spokojenosti zákazníků. Toto měření nebylo ve své podstatě doposud v obchodní 

společnosti pravidelně prováděno, nicméně do budoucích let se stane nutnou 

a pravidelnou formou dotazování zákazníků obchodní společnosti. Je pravdou, že určitá 

forma měření probíhá ze strany KIA Motors Czech. Cílem však je, aby obchodní 

společnost toto dotazování realizovala také samostatně. Výsledky měření by měly 

být získávány minimálně jednou ročně. Stanoveným cílem je dosáhnout na hodnotu 

celkové spokojenosti zákazníků 85 % v roce 2020 a 90 % v roce 2021. Hodnoty se zdají 
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být poměrně přísné, na druhou stranu je toto kritérium značně ovlivnitelné z pohledu 

chování a poskytování služeb zaměstnanců obchodní společnosti. V roce 2019 

byl již podobný dotazník aplikován. Z celkového počtu otázek bylo zvoleno 

pět klíčových. Každé otázce byly následně přiděleny určité váhy. Na základě 

provedeného výpočtu byla zjištěna hodnota celkové spokojenosti 83,5 %. Vzhledem 

k této hodnotě byly navrhnuty plánované hodnoty pro další roky. V této oblasti neexistuje 

prostor pro toleranci zbytečných chyb. Obzvláště potom vzhledem k předpokládanému 

vývoji trhu do budoucích let. Měření bude realizováno pomocí každoročního dotazování 

a analyzování zákaznické spokojenosti. Dále budou využity dvě samostatné otázky 

z vytvořeného dotazníku. Konkrétně se jedná o otázku, zda by dotazovaný zákazník 

doporučil obchodní společnost svým známým a jak hodnotí celkovou kvalitu 

prováděných prací. U spokojenosti s kvalitou prováděných prací je cílem pro rok 2020 

60 % odpovědí „Velmi spokojen“ a následně opět v roce 2021 dosažení dodatečného 5 % 

růstu. V případě otázky směřované na doporučení známým je žádoucí v roce 2020 získat 

alespoň 70 % odpovědí „Určitě ano“. Dále, v roce 2021, dosáhnout na následný 10% růst. 

V souladu s těmito měřítky je určitě vhodné implementovat i hodnoty v rámci mystery 

shoppingu, který je realizován přímo ze strany KIA Motors Czech. 

Druhý cíl „Udržení stávajících zákazníků“ bude měřen pomocí pravidelných 

opakovaných návštěv servisu.  Zjištění informace je poměrně náročné, ukazatel se totiž 

zajímá o pravidelné návštěvníky, kteří si zakoupili automobil v obchodní společnosti, 

ale i o všechny ostatní, kteří si tento servis oblíbili. Pro každý model jsou jiné předepsané 

servisní intervaly, takže zákazník samozřejmě nenavštěvuje servis každý rok. Zjištění 

hodnoty probíhalo pomocí interních podnikových záznamů. Pro plánované období 

je žádoucí dosáhnout na 75 % pravidelných návštěv v roce 2020 a 80 % v roce 2021. 

„Zlepšení komunikace se zákazníky“ je v pořadí již třetím cílem. Jako měřítko je zvolen 

ukazatel celkových nákladů na propagaci vynaložených obchodní společností. 

Na základě získaných informací je patrné, že tyto náklady nejprve v roce 2018 klesaly, 

ale v roce 2019 už došlo k jejich růstu. Pro plánované roky je žádoucí dosáhnout navýšení 

nákladů na propagaci. Není ale cílem plýtvat prostředky na neefektivní projekty 

a reklamní aktivity, které nepovedou ke zvýšení povědomí o obchodní společnosti, 

ani k růstu finanční výkonnosti. Spíše je snahou udržet míru propagace na stejné úrovni 
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ve vztahu k růstu cen těchto aktivit a efektivně zacílit na zákaznický segment obchodní 

společnosti. Dalším navrženým měřítkem je počet organizovaných akcí. Tyto eventy 

jsou výborným způsobem, jak oslovit nové zákazníky. Každoročně jsou konány 

minimálně Dny otevřených dveří. Pro tuto událost panuje výrazný trend poklesu zájmu 

ze strany zákazníků. Do určité míry je propad zájmu způsoben i absencí zajímavých 

nabídek, které v případě „DOD“ poskytují konkurenční značky. V budoucích letech 

je vhodné zaměřit se na další příležitosti k oslovení zákazníků, jako jsou například 

propagace na kulturních akcích a v nákupních centrech. V tomto směru společnost 

zaostává. V roce 2019 dosáhl počet těchto akcí hodnoty 9. V roce 2020 je cílem toto číslo 

zvýšit a to na 10 akcí a následně v roce 2021 dosáhnout 12 organizovaných akcí. 

Posledním cílem zákaznické perspektivy je oblast „Získávání nových zákazníků“. Jako 

měřítka jsou zvoleny ukazatele podílu tržeb nových zákazníků na celkových tržbách. 

Pro plánované roky je cílem dosáhnout růstu 5 %. Tržby jsou v tomto případě chápány 

v jejich celkovém součtu. Měřítko nárůstu nových zákazníků dle hodnot za jednotlivé 

roky ukazuje meziroční růst počtu nových zákazníků společnosti kolem 6,5 %. Z toho 

důvodu navrhuji pro rok 2020 6,50 % a pro 2021 7,00 % nárůstu nových zákazníků. 

Vzhledem k ostatním hodnotám si myslím, že je možné a reálné tohoto cíle dosáhnout. 

Tab. 19: Zákaznická perspektiva – měřítka (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Strategický cíl Zvolené měřítko 
Současné hodnoty 

Plánované 

hodnoty 

2017 2018 2019 2020 2021 

 Růst spokojenosti 

zákazníků 

 Celková spokojenost 
zákazníků [%]  

Neměřeno 83 85 90 

 Spokojenost s kvalitou 
prováděn. prací [%] * 

Neměřeno 53 60 65 

 Doporučení obchodní 
spol. známým [%] ** 

Neměřeno 64 70 80 

 Udržení stávajících        

zákazníků 

 Pravidelné opakované 
návštěvy servisu [%] 

 68 70 72 75 80 

 Zlepšení 

komunikace se 

zákazníky 

 Náklady propagace [Kč]  548.880 445.441 483.844 490.000 500.000 

 Počet organizovaných akcí 5 6 9 10 12 

 Získávání nových 

zákazníků 

 Podíl tržeb nových 

zákazníků na celkových 
tržbách [Kč] 

234.000 228.000 233.000 244.650 256.900 

 Nárůst nových zákazníků 
[%] 

7,05 6,06 5,99 6,50 7,00 

* Procentuální hodnota „Velmi spokojen“             ** Procentuální hodnota „Určitě ano“ 
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4.8.3 Perspektiva interních procesů – měřítka 

V rámci dosažení uspokojivých výsledků navrhuji v případě perspektivy interních 

procesů následující měřítka. V případě cíle „Optimalizace nákladových položek“ 

je vhodné zaměřit pozornost na položky, které náklady tvoří. Obchodní společnost 

má dlouhou dobu potíže s položkami zásob. Jako první měřítko je zvolena oblast řízení 

stavu zásob. Meziročně dochází k jejich růstu. Obzvláště potom v roce 2019. Situace 

by nemusela představovat problém, v konečném důsledku má obchodní společnost 

povinnost udržovat předepsané množství zásob na svém skladě. Problém ale nastane, 

když na skladě končí položky, které měly být vydány do zakázky a nakonec nebyly. 

Situace je často taková, kdy skladové položky na skladě setrvávají poměrně dlouho 

a jejich odbyt je v nedohlednu. Z toho důvodu navrhuji zaměřit se na řízení stavu zásob 

mnohem důkladněji. Zvolené měřítko je značně flexibilní, na jeho vývoji se projevuje 

také skladové plnění nařízené ze strany KIA Motors Czech. V následujících letech 

by bylo pozitivní zaměřit se na možnost alespoň mírného přiblížení skladového 

hospodářství principu JIT. Celkově je rozumné udržovat sklad zásob na určité úrovni 

a snažit se zabraňovat přílišnému růstu. Vzhledem k tomu, že management v minulých 

letech příliš hodnocení vývoje položek zásob nerealizoval, uvádím pro roky 2020 a 2021 

doporučenou hodnotu snížení stavu zásob v rozmezí 5 % v každém jednom roce. Navíc 

se v tomto směru realizují i kroky v podobě konstruktivní debaty se zástupci Kia Motors, 

která by konečnému cíli mohla napomoci. 

Dále je třeba zaměřit pozornost na vývoj nákladů na energie a pohonné hmoty. Tyto 

náklady na energie meziročně nenarůstají, existuje však prostor pro jejich koordinaci 

a je moudré je sledovat, například možným zaváděním úsporných režimů a modernějších 

technologií. Je také vhodné zaměřit se na vyjednávání výhodnějších podmínek 

s dodavateli těchto zdrojů. Patřičné kroky byly již zrealizovány a na začátku roku 2020 

začaly platit nové smluvní podmínky. Je možné tedy předpokládat, že pro další roky 

by nemuselo dojít k nárůstu hodnot, ale spíše k setrvání na současných hodnotách. 

Rozhodující slovo v tomto případě bude možná hrát i dosud ne příliš jasná otázka 

elektrifikace automobilů. 

Další cíl „Zvyšování produktivity práce“. Prvním navrženým měřítkem je Přidaná 

hodnota na zaměstnance. Na základě výpočtů ukazatele z minulých let a také vzhledem 
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k požadavků na růst přidané hodnoty navrhuji pro následující roky cíl v podobě hodnoty 

580 tisíc na rok 2020 a 590 tisíc na rok 2021. Zvyšovat produktivitu práce rozhodně nelze 

v případě rizikového pracovního prostředí, kde dochází například k výskytu pracovních 

úrazů. Vedení obchodní společnosti tuto oblast pozorně sleduje a snaží se zabezpečit 

maximální vhodnost pracovních podmínek a bezrizikovost pracoviště. Plánované 

hodnoty měřítka úrazů na roky 2020 a 2021 jsou z pohledu počtu úrazů na čísle 0. 

V souladu s tímto cílem je i další měřítko zaměřené na investice do technického 

vybavení. Jednak tímto způsobem dojde k nárůstu atraktivity obchodní společnosti 

u potencionálně nových zaměstnanců, současně moderní vybavení obzvláště v oblasti 

servisu, umožní dosahovat lepších výsledků než v případě starších technologií a přispěje 

také k vyšší bezpečnosti pracovního prostředí. V minulých letech obchodní společnost 

do technického vybavení příliš neinvestovala. Její kapacity byly dostatečné a technický 

stav zařízení nevyžadoval modernizační kroky. Pro rok 2020 se však plánuje modernizace 

vybavení dílny a mycí linky. Pro oba plánované roky se doporučená hodnota 

investovaného kapitálu pohybuje na 100.000 Kč. 

„Zvyšování efektivity prodejního procesu“ závisí na schopnostech pracovníků 

prodejního oddělení a následně také na spokojenosti zákazníků s jejich výkonem 

a se zakoupeným produktem. Jedním z měřítek je výsledné hodnocení v rámci pravidelně 

(neplánovaně) konaného mystery shoppingu. Mystery shopping je realizován odbornou 

agenturou. V minulých letech dopadaly výsledky pozitivně. Pro plánované roky 

je definovaná hodnota vždy ještě o 5 % vyšší. Byť se jedná v konečné podobě o cíl 

dosažení 100% úspěšnosti, je tento cíl rozhodně dosažitelný. Především zde ani 

neexistuje prostor pro nedostatky. Pracovníci prodejního oddělení nejsou v obchodní 

společnosti příliš dlouho a disponují obrovskou energií, kterou do své práce vkládají. Dále 

je také vhodné zkracovat průměrnou dobu vyřízení objednávky. Zde však existuje 

prostor k zamyšlení. Pokud si zákazník objedná nový vůz, který bude vyroben na zakázku 

přesně dle jeho požadavků a bude se jednat o vůz vyrobený mimo Evropu, může být doba 

čekání v krajním případě až 6 měsíců. V případě výroby v Evropě až 3 měsíce. Pokud 

provede volbu vozu, který je v České republice nebo přímo v obchodní společnosti, může 

odjet prakticky ihned. Z tohoto důvodu je složité razantně snižovat dobu pro vyřízení 

a realizaci celého nákupního procesu. V případě plánovaných roků, je konečná hodnota 

10 dnů pro plánované období roku 2021 zajímavou možností, která v případě naplnění 
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poskytne velice zajímavou konkurenční výhodu. Jedná se samozřejmě i o hodnotu 

v rámci prodeje doplňkových produktů a podobně. 

„Zvyšování efektivity servisního procesu“ je posledním cílem této v pořadí předposlední 

perspektivy BSC. Vzhledem k tomu, že mnoho měřítek již uvedených nepřímo podporuje 

tento cíl, uvádím zde pouze měřítko jediné, které je ale i východiskem předchozích 

zamýšlených změn. Jedná se o průměrnou dobu vyřízení objednávky. K tomu, 

aby se doba potřebná pro realizaci servisních prací zkracovala, je nutné zabezpečit 

technologické předpoklady, kvalifikovaný personál a dostatečnou motivaci k  práci. 

Průměrná doba je podobně komplikovaná jako v případě servisního oddělení. Plánované 

hodnoty jsou však na úrovni tří dnů pro rok 2020 a dvou dnů pro rok 2021. Komplikace, 

které dosažením cílových hodnot nastaly v roce 2019, z pohledu servisování značky 

Nissan upozorňují na skutečnost, že je vhodné hodnotu korigovat a opravovat.  

Tab. 20: Perspektiva interních procesů – měřítka (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Strategický cíl Zvolené měřítko 
Současné hodnoty 

Plánované 

hodnoty 

2017 2018 2019 2020 2021 

Optimalizace 

nákladových 

položek 

 Stav zásob [tis. Kč] 20.223 22.866 29.410 27.940 26.543 

 Náklady na energie, 
pohonné hmoty apod. 

539.882 516.278 494.448 490.000 490.000 

Zvýšení 

produktivity práce 

Přidaná hodnota na 
zaměstnance [tis. Kč] 

569 603 577 580 590 

Počet úrazů za rok 1 0 0 0 0 

Investice do technického 
vybavení [Kč] 

0 0 0 100.000 100.000 

Zvýšení efektivity 

prodejního procesu 

Mystery shopping [%]  85 90 95 100 100 

Průměrná doba vyřízení 
objednávky [dny] 

16 13 14 12 10 

Zvýšení efektivity 

servisního procesu 

Průměrná doba vyřízení 

objednávky [dny] 
5 3 3 3 2 

4.8.4 Perspektiva učení se a růstu – měřítka 

Jedním z cílů poslední perspektivy BSC je zaměření se na „růst spokojenosti 

zaměstnanců“. V současné době není rozhodně žádoucí jakkoliv razantně „škrtat“ 

mzdové náklady nebo přistupovat k downsizingu. Naopak je vhodné upevnit 

zaměstnance v obchodní společnosti a zaměřit se na jejich spokojenost a pocit 

seberealizace z dobře odvedené práce. Z toho důvodu navrhuji jako měřítko přímo 
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se zaměřit na spokojenost zaměstnanců. Forma zjišťování může být realizována 

dotazníkem, který bude předkládán zaměstnancům. Dotazník musí splňovat požadavky 

anonymity. V určité formě je možné vycházet z interních dokumentů, které má obchodní 

společnost k dispozici. Cílem je v roce 2020 dosáhnout v přepočtu na 80% spokojenost, 

v roce 2021 na 90% spokojenost zaměstnanců. Měření zatím nebylo realizováno, cíle 

však musí být značně odvážné. V souladu s předchozím textem je i další měřítko 

mzdového růstu. Maximální předpokládaná hodnota růstu, ke které by vedení obchodní 

společnosti přistoupilo mezi roky 2020 až 2021, je 5 %. Nutno však zdůraznit, že k růstu 

mezd by bylo přistoupeno v případě růstu produktivity práce a pozitivní změny dalších 

faktorů. Vedení společnosti se této variantě nebrání. 

Další cíl je orientován na proces „získávání a udržení zaměstnanců“ . Z pohledu 

stávajících zaměstnanců je důležité eliminovat počet výpovědí z důvodu nespokojenosti. 

Tento cíl je ambiciózní, nicméně je dlouhou dobu důležitým záměrem managementu. 

Cílená hodnota počtu výpovědí stávajících pracovníků pro rok 2020 je 1 a pro 2021 0. 

V případě přijímání nových pracovníků je podstatné, aby kandidáti disponovali 

potřebnou kvalifikací pro výkon jejich pracovní činnosti. Je samozřejmé, že obchodní 

společnost provede veškeré kroky k dosažení jejich kvalifikace. Dokonce je to jedno 

z dalších měřítek úspěchu. Cílem je, aby v roce 2021 dosahoval počet proškolených 

pracovníků 100 %.  

„Zlepšení interní komunikace“ je cíl, který navazuje na řadu předchozích i následujících 

cílů. Jedním z měřítek je zaměstnanecká informovanost. Toto měřítko je důležité 

v případě růstu informovanosti zaměstnanců o dění v obchodní společnosti, 

ale především o jednotlivých pracovních úkolech. S růstem informovanosti 

pravděpodobně poroste také zaměstnanecká spokojenost, vlivem poklesu nejistoty 

a nárůstu zapojení do firemního dění. Forma realizace měření může opět odpovídat 

vhodně sestavenému dotazníkovému šetření. Dalším měřítkem je procentuální vyjádření 

chybovosti informačních sdělení. Veškerá sdělení musí být zaznamenávána i v písemné 

podobě, což není nikterak komplikované, neboť informační systém, který obchodní 

společnosti využívá, tyto možnosti podporuje. V minulosti bohužel nebylo realizováno 

patřičné měření. Plánované hodnoty jsou proto nejprve poněkud mírnější, konkrétně 

menší než 20 % v roce 2020 a menší než 10 % v roce 2021 
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Posledním cílem je „růst kvalifikace zaměstnanců“. K tomu, aby obchodní společnost 

dosahovala dobrých výsledků ve všech svých činnostech, je nutné poskytovat vysokou 

kvalitu v rámci všech jejích výstupů. Pouze v případě, kdy bude disponovat vysoce 

kvalifikovaným a proškoleným personálem, je možné těchto cílů dosáhnout. Tento cíl 

je kontrolován ze strany měření vynaložených nákladů na vzdělání a rozvoj 

zaměstnanců, dále také měřítkem stavu jejich proškolení. Do konce roku 2020 by bylo 

vhodné, aby obchodní společnost disponovala 100 % proškolených pracovníků. 

Cíl je velice dobře naplnitelný, neboť KIA Motors Czech nabízí celou řadu kurzů 

a možností pro zajištění zvyšování kvalifikace. Jakmile budou všichni pracovníci 

proškolení, mohou dále zvyšovat své pracovní dovednosti pomocí dalšího dodatečného 

vzdělávání. Obchodní společnost však může spolufinancovat i další mimopracovní 

vzdělávací procesy, které povedou k růstu spokojenosti a dobrému pracovnímu podnebí.  

Tab. 21: Perspektiva učení se a růstu – měřítka (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Strategický cíl Zvolené měřítko 
Současné hodnoty 

Plánované 

hodnoty 

2017 2018 2019 2020 2021 

Růst 

spokojenosti 

zaměstnanců 

Spokojenost zaměstnanců [%] Neměřeno 80 90 

Mzdový růst [%] 7,8 -0,2 5 5 5 

Proces 

získávání a 

udržení 

zaměstnanců 

Počet nových kvalifikovaných 
zaměstnanců/počet nově 
přijatých zaměstnanců [%] 

Neměřeno 90 100 

Počet výpovědí stávajících 
zaměstnanců 

3 2 2 1 0 

Zlepšení interní 

komunikace 

Zaměstnanecká informovanost 
[%] 

Neměřeno >75 >80 

Chybovost informačního 
sdělení [%] 

Neměřeno <20 <10 

Růst kvalifikace 

zaměstnanců 

Náklady na vzdělávání a rozvoj 

zaměstnanců [Kč] 
25.678 43.825 63.369 70.000 70.000 

Proškolení zaměstnanci [%] 77,77 88,88 94,44 100 100 
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5 ZÁVĚREČNÉ NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Obsahem páté kapitoly diplomové práce jsou závěrečné návrhy a doporučení. Všechny  

uvedené alternativy se vztahují k předešlým výsledkům v jednotlivých částech diplomové 

práce. Pro obchodní společnost AUTOPARK BRNO a.s. bude navržená implementace 

BSC znamenat přijetí nemalých výzev, které však mohou zásadním způsobem pozitivně 

ovlivnit její působení a fungování v následujících letech. Obrovským přínosem je samo 

o sobě zaměření se na širší škálu měřítek a ukazatelů, které doposud zástupci obchodní 

společnosti opomíjeli a nevěnovali jim dostatečnou pozornost. Tímto způsobem 

docházelo k ochuzení o informační podklady a zdroje, které mohly být již dříve 

aplikovány v rámci jednotlivých rozhodnutí na všech rozhodovacích stupních, tedy 

na operativní, taktické nebo strategické úrovni rozhodování.  

Velice podstatnou podmínkou pro úspěšnou implementaci je pochopení celé myšlenky 

BSC. V tomto směru bude zásadní především výběr realizátora školení pro pracovníky 

implementačního týmu. Navržená implementace ovlivní všechny oblasti a funkční celky 

fungování obchodní společnosti, takže je důležité provést seznámení s BSC také u všech 

ostatních pracovníků. Tedy i těch, kteří se nebudou přímo na implementaci podílet. Bylo 

by jistě přínosné, aby proběhlo nejprve zcela oficiální seznámení těchto pracovníků 

s projektovým týmem a plánovanou implementací BSC. Komunikace je v tomto směru 

jedním ze základních kamenů úspěchu. Pokud implementační tým zanedbá nějakou 

ze základních podmínek úspěchu, bude později tento nedostatek jen složitě napravovat.  

Samotnou kapitolou, na které bude záviset úspěch či neúspěch implementace, je potom 

projektový tým a jeho realizované kroky. Tento tým by měl pracovat co pokud možno 

nejefektivněji a maximálně užitkovat čas, který bude mít k dispozici. Veškeré kroky, 

které implementace obnáší, musí být podrobně zdokumentovány a zaznamenány. 

Důležitou součástí každodenní týmové práce se stanou porady. Pomocí těchto porad 

budou jednotlivé implementační změny projednávány a zaznamenávány. Na základě 

takto zaznamenaných informací bude možné evidovat například odchylky, které budou 

moci být dále diskutovány. V takovém případě je nutné rozhodnout o zásadnosti vlivu 

té které odchylky. V případě přesažení hranice únosnosti budou stanoveny potřebné 

kroky k dosažení korekce. Celkově je nutné, aby byly tvořeny reporty po celou dobu 

procesu implementace BSC, ale i z doby následující. Zpětná vazba je cenným zdrojem 
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informací pro další rozvoj. Zajímavou alternativou by mohlo být zorganizování setkání 

v podobě brainstormingu členů implementačního týmu. Implementace bude vyžadovat 

také časové zdroje, které bude nutné najít i v rámci již vykonávaných pracovních úkonů 

a každodenních povinností. Je však zcela nežádoucí, aby docházelo ke snižování kvality 

již plněných úkonů a realizovaných činností a pracovních procesů. Vzhledem k tomu, 

že implementační tým je složen z členů napříč celou obchodní společností, neměla 

by otázka znalosti vnitřního fungování obchodní společnosti ani působení vnějších 

faktorů představovat další potíže a nepřesnosti. 

Přijetím veškerých kroků a samotnou implementací BSC práce na konečném cíli a celém 

projektu rozhodně nekončí. I nadále budou důležitou část představovat reporty 

a poskytování zpětné vazby. Zpětná vazba poskytuje prostor pro další efektivní zlepšení. 

Kromě samotného BSC jsou dalšími doporučeními pro obchodní společnost 

AUTOPARK BRNO a.s. následující návrhy. Právě tyto návrhy by v konečném důsledku 

měly pomoci uspět obchodní společnosti v tvrdém konkurenčním boji a pomoci 

dosáhnout na její další růst. 

Aktualizace a optimalizace webových stránek  

Webové stránky jsou jedním z možných projektů, do kterého by se vedení obchodní 

společnosti mělo v blízké době pustit. V aktuální podobě jsou webové stránky složeny 

ze dvou základních částí. První část je spravována přímo ze strany KIA Motors Czech. 

Tato část obsahuje informace k modelové flotile značky KIA. Vzhledem k tomu, že tyto 

stránky jsou jednotné pro celou dealerskou síť, neexistuje právě zde příliš prostoru 

pro změnu a další vývoj. Mnohem zajímavější je však druhá část webových stránek. 

Druhou část tvoří vlastní stránky obchodní společnosti. Ty nejsou v současné době zcela 

optimální. Jejich nedostatečnost vyplývá především ze zastaralého vzhledu, ale také 

z informací, které jsou zde návštěvníkovi předkládány. Ty vyžadují určitou korekci 

a aktualizaci a modernizaci. Na nápravě začal autor diplomové práce již pracovat. Nová 

podoba stránek by měla splňovat požadavky dnešní doby. Pro potřeby jejich vytvoření 

bylo po společné diskusi s Ing. Tomášem Žůrkem rozhodnuto o oslovení odborného 

poskytovatele těchto služeb. V tomto případě se nejlépe nabízí obchodní společnost, která 

pro AUTOPARK BRNO a.s. už v současnosti realizuje správu mnohých webových 
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služeb a dalších činností, včetně internetové reklamy. Byť bude cena za nové webové 

stránky poměrně vysoká, měla by jejich aktualizace přinést požadované benefity. Cílem 

je především snaha o maximální užitek pro zákazníka. Nové webové stránky by měly 

přispět k jeho spokojenosti tak, že budou šetřit především jeho čas. Bude si moci velice 

snadno sjednat předváděcí jízdu, objednat se na servis nebo nově zapůjčit dostupné 

vybavení pro vybrané modely. To vše v příjemném grafickém vyjádření a uživatelsky 

přívětivém rozhraní. Financování by bylo zajištěni z vlastních finančních zdrojů 

obchodní společnosti.  

Aktualizace směrnic obchodní společnosti  

Aktualizace směrnic je dalším důležitým krokem, který by měl obchodní společnosti 

pomoci. Dokonce bude přínosem i v případě některých cílů v rámci BSC. Tímto přínosem 

je především nárůst transparentnosti procesů obchodní společnosti a vyšší míra celkové 

informovanosti vlastních zaměstnanců. Rozhodně není vhodné tvrdit, že současná podoba 

směrnic není dostatečná. Na druhou stranu uplynula určitá doba od chvíle, kdy byly 

směrnice sepsány. Proto je autorem práce považováno za vhodné, vzhledem k vývoji 

obchodní společnosti a rozvoji některých procesů, zaměřit se na jejich korekci a rozvoj. 

Mohlo by tak být dosaženo lepší pozice po stránce jejich aktuálnosti. Spolu s novou 

hlavní účetní obchodní společnosti začal autor práce i tento projekt již realizovat.  

Rozšíření činnosti obchodní společnosti  

Z pohledu rozvoje obchodní společnosti a také růstu konkurenceschopnosti 

by management měl uvažovat o rozšíření nabízených služeb nebo prodávaného 

sortimentu. V minulosti už byly předloženy určité varianty týkající se tohoto rozvoje, 

nicméně vedením zatím nebyly přijaty.  

Vzhledem k neúplnému využití servisních kapacit se nabízí možnost rozšíření spektra 

servisovaných značek. O podobné variantě se v konečném důsledku již diskutovalo 

v minulých letech. Možnou cestu v tomto směru potvrzuje i fakt, že právě servis 

je pro automobilová dealerství často „tažným koněm“ z pohledu jejich růstu a ziskovosti. 

Mnohá dealerství dokonce přestávají realizovat prodej nových vozů a specializují 

se výhradně na servisní aktivity. Úskalím je v tomto ohledu především trend elektrifikace. 

Elektromobily totiž požadují pouze minimální servisní aktivity. Na druhou stranu bude 
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nutné se vypořádat i s tímto faktorem. Z pohledu servisovaných dalších značek by bylo 

možné například uvažovat o dalších značkách původem z Jižní Koreje nebo Japonska. 

Právě na tyto země se obchodní společnost zaměřuje v současné době a bylo 

by pro ni vzhledem k jejich podobnosti, snazší splnit požadavky na umožnění servisních 

aktivit. Úskalím je zde potom nutné rozšíření skladových zásob, ale především také nákup 

nových nástrojů a technických zařízení. Tato zařízení dokonce nemusí být ani potřeba, 

ale nově zastoupená značka si tyto podmínky může stanovit. Jako alternativu je možné 

uvést značku Hyundai, která se v České republice těší veliké popularitě. Z pohledu 

servisních kapacit by tedy bylo jistě zajímavé o této možnosti uvažovat. 

Realizace úprav na základě připomínek  

Nesmírně důležité je zahájit oboustranný dialog s vnitřním i vnějším okolím obchodní 

společnosti. Každoročně realizovaný průzkum spokojenosti zákazníků a zaměstnanců 

je cenným zdrojem informací. Tímto způsobem je možné zjistit jak pozitiva, v čem 

je obchodní společnost dobrá, čeho si na ní zainteresované strany cenní, tak samozřejmě 

i negativa. Právě negativa jsou v tomto případě obzvláště ceněna. Pokud bude vedení 

společnosti vědět co se děje špatně nebo nedostatečně efektivně, může následně poměrně 

snadno přijít s efektivní nápravou nebo optimalizací. Krásným příkladem může být 

stížnost na nedostatečnou kapacitu parkovacích ploch. Ta se dokonce pravděpodobně 

ještě zhorší, jakmile městská část Královo Pole přistoupí na rezidentní parkování.  

Obchodní společnosti musí následovat marketingovou koncepci. Pokud bude nabízet 

služby a zboží, které trh skutečně požaduje, jistě se toto úsilí projeví i do jejího růstu 

a výkonnosti.
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ZÁVĚR 

V diplomové práci bylo provedeno hodnocení výkonnosti obchodní společnosti 

AUTOPARK BRNO a.s. s využitím metody Balanced Scorecard. Diplomová práce 

je formálně rozdělena do pěti základních částí. 

První část práce je zaměřena definici cíle a zvolené metodiky práce. Následuje část, která 

obsahuje teoretické vymezení problematiky. Uvedené poznatky a znalosti jsou nutným 

základem, který je dále využit v následujících částech.  

Za účelem získání podrobných informací o zvolené obchodní společnosti byla provedena 

strategická analýza. Do výčtu analytických nástrojů jsem zařadil SLEPTE analýzu, 

PORTEROVU analýzu pěti sil, analýzu McKinseyho modelu 7S. Pomoci těchto nástrojů 

bylo zmapováno obecné i oborové okolí obchodní společnosti. V samém závěru 

strategické analýzy je připojena a realizována SWOT analýza. Jejím cílem bylo 

vydefinovat příležitosti a hrozby ve vztahu k silným a slabým stránkám obchodní 

společnosti. Mezi silné stránky spadá vysoká kvalita poskytovaných služeb, strategická 

poloha obchodní společnosti, vysoká odbornost a proškolenost pracovníků. Z pohledu 

slabých stránek upozorňuji na nedostatečné a nepravidelné provádění jakéhokoliv 

hodnocení výkonnosti, popřípadě také značně omezené kapacity obchodí společnosti.  

Ve věci implementace projektu BSC jsem nejprve definoval jednotlivé organizační 

předpoklady. Bylo nutné připravit plán celého projektu, sestavit implementační tým, 

který za projekt BSC bude odpovědný, zjistit možnosti případného proškolení 

implementačního týmu a také stanovit časový harmonogram. Vlastníkem a architekt 

projektu byl zvolen obchodní ředitel Ing. Tomáš Žůrek. Časový harmonogram byl 

stanoven na dobu trvání 22 týdnů.  

Následovalo vymezení čtyř základních perspektiv BSC. K finanční perspektivě jsem 

připojil finanční analýzu sestavenou ze základních ukazatelů. Výpočty těchto ukazatelů 

byly provedeny za rozmezí analyzovaných let 2014 až 2019. Právě finanční analýza byla 

po strategické analýze dalším zdrojem podstatných informací. Výsledky nebyly přehnaně 

optimistické. Tržby v posledním analyzovaném roce rostly, nicméně nedosahují hodnot 

z minulých let. Ukazatelé likvidity se ve většině případů pohybují pod doporučenými 

hodnotami. Zadluženost společnosti se s výjimkou roku 2019 pohybovala kolem 
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hodnoty 0,5. Relativně dobrých výsledků společnost dosáhla v oblasti využití aktiv. 

Problematickou část aktiv však již pro společnost tradičně představovaly položky zásob. 

Celkově poskytla finanční analýza důležité výsledky, které představovaly prostor 

pro zlepšení. Na tomto základě byly vydefinovány 3 základní předpoklady finanční 

perspektivy. Pro následující zákaznickou perspektivu byl cenným zdrojem informací 

realizovaný dotazník spokojenosti zákazníků. Na jeho základech byly definovány další 

příležitosti i nedostatky, kterým je vhodné věnovat pozornost. Další perspektivy jsou 

zaměřeny na perspektivu interních procesů, učení se a růstu. K jednotlivým perspektivám 

byly přiřazeny konkrétní cíle se zvolenými měřítky jejich naplnění.  

Celkově považuji za vhodné proces implementace BSC do obchodní společnosti 

AUTOPARK BRNO a.s. doporučit. Z pohledu zadání diplomové práce považuji 

cíl za splněný. Obchodní společnost bude jistě vzhledem k dalším okolnostem, které 

nastaly z pohledu omezení a vládních nařízení v roce 2020, čelit mnohým výzvám. Pokud 

se je však podaří překonat, bude mít BSC ještě větší význam a může reálně pomoci 

k upevnění pozice obchodní společnosti na trhu a k růstu její výkonnosti. Implementační 

tým se o to bude snažit ze všech svých sil. 
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Příloha 1: Dotazník spokojenosti zákazníků (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vážení respondenti, 

jmenuji se Ondřej Žůrek a jsem studentem Vysokého učení technického, Fakulty 

podnikatelské. V rámci vypracování diplomové práce na téma Hodnocení výkonnosti 

obchodní společnosti s využitím Balanced Scorecard bych Vás rád poprosil o vyplnění 

anonymního dotazníku, který mi poskytne nezbytné informace zaměřené na vaši 

spokojenost se službami obchodní společnosti AUTOPARK BRNO a.s.  

Odpovědi prosím zaznamenejte křížkem. V případě, dalších poznámek neváhejte využít 

prostor pod otázkou. Pokud budete chtít svoji odpověď změnit, podtrhněte novou 

odpověď rovnou čarou. 

V případě jakýchkoliv dotazů mě můžete kontaktovat na emailové adrese 

zurek.ondrej@gmail.com 

Velice Vám děkuji za Váš čas a ochotu spolupracovat. 

1. Jste: 

o Muž 

o Žena 

2. Jste:  

o Zaměstnaný 

o Nezaměstnaný 

o Student 

o Podnikatel 

o Ostatní:  

3. Měl(a) jste problém s nalezením společnosti AUTOPARK BRNO a.s.? 

o Rozhodně ano  

o Spíše ano  

o Spíše ne  

o Rozhodně ne 

 



II 

 

4. Jaký byl Váš celkový dojem před vstupem do společnosti AUTOPARK BRNO a.s. 

(parkoviště, vnější prostředí)? 

o Velmi dobrý 

o Spíše dobrý 

o Spíše špatný 

o Velmi špatný 

5. Jak byste ohodnotil/a vnitřní prostory společnosti AUTOPARK BRNO a.s.? 

o Velmi dobré 

o Spíše dobré 

o Spíše špatné 

o Velmi špatné 

6. Byl(a) jste spokojen(a) s prostorem vyhrazeným pro čekající zákazníky? 

o Určitě ano 

o Spíše ano 

o Spíše ne 

o Určitě ne 

7. Byl k Vám personál společnosti AUTOPARK BRNO a.s. vstřícný? 

o Rozhodně ano 

o Spíše ano  

o Spíše ne  

o Rozhodně ne 

8. Jak dlouho jste čekal/a, než se Vám personál společnosti AUTOPARK BRNO a.s. 

začal věnovat?  

o Nečekal(a) jsem, ihned se mi začal věnovat. 

o Čekal(a) jsem méně než 10 minut. 

o Čekal(a) jsem více než 10 minut. 

o Personál se mi vůbec nevěnoval. 

9. Jak na Vás působil personál společnosti AUTOPARK BRNO a.s.? 

o Velmi dobře, byl milý a profesionální 

o Spíše dobře 

o Spíše špatně 

o Velmi špatně, byl nepříjemný a neprofesionální 
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10. Jaká byla podle Vás srozumitelnost vysvětlení servisních zákroků prováděných 

na Vašem vozidle? 

o Velmi dobrá 

o Spíše dobrá 

o Spíše špatná 

o Velmi špatná 

11. Jaká je podle Vás úroveň schopnosti personálu společnosti správně 

diagnostikovat závadu Vašeho vozidla? 

o Velmi dobrá 

o Spíše dobrá 

o Spíše špatná 

o Velmi špatná 

12. Jak jste byl(a) spokojen(a) s délkou objednací lhůty? 

o Velmi spokojen(a) 

o Spíše spokojen(a) 

o Spíše nespokojen(a) 

o Velmi nespokojen(a) 

13. Jaký způsob objednávání preferujete? 

o Telefonní 

o Osobní 

o Přes internet 

14. Jak jste byl(a) spokojen(a) s dobou provádění zákroků na vašem vozidle? 

o Velmi spokojen(a) 

o Spíše spokojen(a) 

o Spíše nespokojen(a) 

o Velmi nespokojen(a) 

15. Jak jste byl(a) spokojen(a) s kvalitou prováděných prací?  

o Velmi spokojen(a) 

o Spíše spokojen(a) 

o Spíše nespokojen(a) 

o Velmi nespokojen(a) 

 

 



IV 

 

16. Jak jste spokojen(a) s poměrem cena/výkon? 

o Velmi spokojen(a) 

o Spíše spokojen(a) 

o Spíše nespokojen(a) 

o Velmi nespokojen(a) 

17. Jak jste spokojen(a) s cenou služeb v porovnání s konkurencí? 

o Velmi spokojen(a) 

o Spíše spokojen(a) 

o Spíše nespokojen(a) 

o Velmi nespokojen(a) 

18. Jak jste spokojen(a) s platebními podmínkami (způsob platby, splatnost faktur)?  

o Velmi spokojen(a) 

o Spíše spokojen(a) 

o Spíše nespokojen(a) 

o Velmi nespokojen(a) 

19. Jak jste spokojen(a) s vyřizováním reklamací? 

o Velmi spokojen(a) 

o Spíše spokojen(a) 

o Spíše nespokojen(a) 

o Velmi nespokojen(a) 

o Dosud jsem nereklamoval. 

20. Jak jste spokojen(a) s řešením specifických požadavků? 

o Velmi spokojen(a) 

o Spíše spokojen(a) 

o Spíše nespokojen(a) 

o Velmi nespokojen(a) 

21. Bylo Vám nabídnuto náhradní vozidlo? 

o ANO 

o NE 

o Tuto službu jsem dosud nepotřeboval(a) nebo nevyžadoval(a). 
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22. Jaké jsou dle Vás podmínky poskytování náhradních vozidel?  

o Velmi dobré 

o Spíše dobré 

o Spíše špatné 

o Velmi špatné 

o Nevyužívám této možnosti. 

23. Vyžádal si personál Váš kontakt, aby Vás mohl v budoucnosti kontaktovat např. 

v souvislosti s akcemi servisu? 

o ANO 

o NE 

24. Jak hodnotíte tržní prezentaci společnosti (webové stránky, letáky, reklamní 

sdělení v mediích)? 

o Velmi dobře 

o Spíše dobře 

o Spíše špatně 

o Velmi špatně 

25. Jakým způsobem jste se dozvěděl(a) o společnosti? 

o Doporučení známých či přátel 

o Z internetu 

o Z katalogu firem 

o Z reklamního sdělení v tisku/rádiu 

o Jinak: ............................................................ 

26. Doporučil byste společnost ostatním zákazníkům, popř. svým známým? 

o Určitě ano 

o Spíše ano 

o Spíše ne 

o Určitě ne 

Zde je prostor pro další sdělení (návrhy na zlepšení, výtky apod.): 

.............................................................................................................................................  
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Příloha 2: Rozvaha – Aktiva obchodní společnosti AUTOPARK BRNO a.s. v tis. Kč 

(Zpracováno dle: AUTOPARK BRNO, 2014-2019) 

Označení AKTIVA 
č. 

ř. 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

     AKTIVA CELKEM 01 33 179 38 661 40 813 42 688 47 377 56 392 

B.    Dlouhodobý majetek 03 13 113 13 797 18 014 19 771 20 625 19 195 

B. I.  Dlouhodobý nehm. maj. 04 0 0 0 0 0 0 

    2.1. Software 07 0 0 0 0 0 0 

B. II.  Dlouhodobý hm. maj. 14 13 113 13 797 18 014 19 771 20 625 19 195 

  1.1. Pozemky 16 2 395 2 395 2 395 2 395 2 395 2 395 

    1.2. Stavby 17 8 451 8 222 8 112 7 881 7 650 7 420 

    2. 
Hmotné movité věci a 

jejich soubory 
18 1 960 2 873 7 200 9 187 10 580 9 380 

    5.2. 
Nedokončený dlouhodobý 

hmotný majetek 
26 307 307 307 308 0 0 

C.    Oběžná aktiva 37 19 692 24 812 22 750 22 912 26 626 37 171 

C. I.  Zásoby 38 14 002 18 872 17 423 20 223 22 866 29 410 

  1. Materiál 39 4 263 4 411 4 666 4 480 4 396 0 

    2. 
Nedokončená výroba a 

polotovary 
40 0 0 0 0 0 0 

    3. Výrobky a zboží 41 9 739 14 461 12 757 15 743 18 470 29 410 

C. II.  Pohledávky 46 0 0 0 0 0 0 

    5.1. Pohledávky za společníka 53 0 0 0 0 0 0 

  2. Krátkodobé pohledávky 57 5 598 2 043 1 973 1 059 2 164 2 621 

  2.1. 
Pohledávky z obchodních 

vztahů 
58 5 043 799 1 299 852 675 904 

    4.3. Stát - daňové pohledávky 64 440 1 031 480 133 1 431 1 550 

    4.4. Krátk. poskyt. zálohy 65 52 188 85 51 51 153 

    4.5. Dohadné účty aktivní  66 0 0 0 0 0 0 

    4.6. Jiné pohledávky 67 63 25 109 23 7 14 

C. III.  Krátk. finanční majetek 68 0 0 0 0 0 0 

C. IV.  Peněžní prostředky 71 92 3 897 3 354 1 630 1 596 5 140 

  1. 
Peněžní prostředky v 

pokladně 
72 83 104 124 97 109 133 

    2. 
Peněžní prostředky na 

účtech 
73 9 3 793 3 230 1 533 1 487 5 007 

D.  
 Časové rozlišení aktiv 74 374 52 49 5 126 26 

  1. Náklady příštích období  75 79 52 49 5 2 26 

    3. Příjmy příštích období  77 295 0 0 0 124 0 



VII 

 

Příloha 3: Rozvaha – Pasiva obchodní společnosti AUTOPARK BRNO a.s. v tis. Kč 

(Zpracováno dle: AUTOPARK BRNO, 2014-2019) 

Označení PASIVA č. ř. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

      PASIVA CELKEM 78 33 179 38 661 40 813 42 688 47 377 56 392 

A.     Vlastní kapitál 79 23 609 22 799 20 976 22 359 15 671 16 633 

A. I.   Základní kapitál 80 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 

A. III.   Fondy ze zisku 92 1 400 1 400 1 400 1 400 1 160 1 160 

    1. Ostatní rezervní fond 93 1 400 1 400 1 400 1 400 1 160 1 160 

A. IV.   VH minulých let 95 5 738 5 737 5 498 5 576 -455 511 

    1. 
Nerozdělený zisk 

minulých let 
96 5 738 5 737 5 737 5 815 0 511 

A. V.   
VH běžného účetního 

období  
99 2 471 1 662 78 1 383 966 962 

B.+C.     Cizí zdroje 101 9 346 15 862 19 837 20 024 31 670 39 762 

C. I.   Dlouhodobé závazky 108 3 100 5 201 6 861 4 764 684 692 

    2. 
Závazky k úvěrovým 

institucím 
112 3 791 108 9 0 0 0 

    4. 
Závazky ke 

společníkům 
120 3 100 5 201 6 613 4 513 0 0 

C. II.   Krátkodobé závazky 123 2 455 10 553 12 976 15 260 30 986 39 070 

    3. 
Krátkodobé přijaté 

zálohy 
128 294 292 317 679 37 145 

    4. 
Závazky z 

obchodních vztahů 
129 772 9 631 11 399 13 831 20 463 28 626 

    8.3. 
Závazky k 

zaměstnancům 
136 330 351 382 351 399 28 

    8.4. 
Závazky ze soc. zab. 

a zdrav. poj. 
137 186 202 212 198 78 225 

    8.5. Stát - daňové závazky 138 841 62 659 198 305 62 

    8.6. Dohadné účty pasivní 139 0 0 0 0 39 0 

    8.7. Jiné závazky 140 32 15 7 3 34 353 

D.     
Časové rozlišení 

pasiv 
141 224 0 0 305 36 -3 

    1. 
Výdaje příštích 

období  
142 0 0 0 20 36 -3 

    2. 
Výnosy příštích 

období 
143 224 0 0 285 0 0 

 

 

 



VIII 

 

Příloha 4a: Výkaz zisku a ztráty obchodní společnosti AUTOPARK BRNO a.s. v tis. 

Kč (Zpracováno dle: AUTOPARK BRNO, 2014-2019) 

Označení  č. ř. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

   I.  Tržby z prodeje 

výrobků a služeb 
1 18 669 18 289 19 652 20 220 19 868 19 111 

 II.  Tržby za prodej zboží 2 111 776 92 450 95 249 102 225 90 248 98 728 

A.   Výkonová spotřeba 3 120 384 101 749 106 967 112 195 99 252 108 016 

  2. Spotřeba mat. a ener. 5 9 102 9 062 10 582 9 807 9 663 9 237 

    3. Služby 6 4 921 4 529 4 691 4 795 4 237 4 184 

B.   
Změna stavu zásob 

vlastní činnosti 
7 -83 0 0 0 0 0 

C.   Aktivace 8 0 0 0 0 0 0 

D.   Osobní náklady 9 6 893 7 065 7 587 7 588 7 910 8 197 

  1. Mzdové náklady 10 5 011 5 145 5 548 5 536 5 843 6 017 

  2. 
Náklady na soc. zab. 
a zdrav. poj. a ostatní 

náklady 

11 1 882 1 920 2 039 2 052 2 067 2 180 

  2.1. 
Náklady na soc. zab. 

a zdravotní pojištění  
12 1 687 1 737 1 849 1 866 1 916 2 022 

  2.2. Ostatní náklady 13 195 183 190 186 151 158 

E.   
Úpravy hodnot 

v provozní oblasti 
14 1 042 1 011 2 027 2 578 2 712 2 410 

  1. 
Úpravy hodnot DNM 

a DHM 
15 1 042 1 011 2 027 2 578 2 756 2 410 

  1.1. 
Úpravy hodnot DNM 

a DHM – trvalé 
16 1 042 1 011 2 027 2 578 2 756 2 410 

  1.2. 
Úpravy hodnot DNM 
a DHM – dočasné 

17 0 0 0 0 0 0 

 III  
Ostatní provozní 

výnosy 
20 2 121 3 031 6 754 7 234 13 315 18 173 

  1. Tržby z prodeje DM 21 718 1 257 4 427 5 034 11 319 17 001 

  3. Jiné provozní výnosy 23 1 403 1 774 2 327 2 200 1 996 1 172 

 F  
Ostatní provozní 
náklady 

24 1 022 1 430 4 596 5 202 11 889 15 951 

  3. Daně a poplatky 27 34 35 50 60 90 89 

  4. 

Rezervy v provozní 

oblasti a komplexní 

náklady příštích 

období  

28 8 -5 -5 0 0 0 

  5. 
Jiné provozní 

náklady 
29 297 378 358 475 985 516 

 

 



IX 

 

Příloha 4b: Výkaz zisku a ztráty obchodní společnosti AUTOPARK BRNO a.s. v tis. 

Kč (Zpracováno dle: AUTOPARK BRNO, 2014-2019) 

Označení  č. ř. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

*   
Provozní výsledek 

hospodaření 
30 3 440 2 515 478 2 116 1 668 1 438 

 IV.  

Výnosy 

z dlouhodobého 

finančního majetku 

- podíly 

31 0 0 0 0 0 0 

G.   
Náklady vynaložené 

na prodané podíly 
34 0 0 0 0 0 0 

 V.  

Výnosy z ostatního 

dlouhodobého 

finančního majetku  

35 0 0 0 0 0 0 

H.   

Náklady související 

s ostatním 

dlouhodobým 

finančním majetkem  

38 0 0 0 0 0 0 

 VI.  
Výnosové úroky a 
podobné výnosy 

39 0 0 0 0 0 0 

I.   

Úpravy hodnot a 

rezervy ve finanční 

oblasti  

42 0 0 0 0 0 0 

J.   
Nákladové úroky a 

podobné náklady 
43 318 317 266 270 269 315 

 VII.  
Ostatní finanční 

výnosy 
46 16 66 0 1 1 0 

K.   
Ostatní finanční 
náklady 

47 0 196 134 124 90 161 

*   
Finanční výsledek 

hospodaření  
48 -485 -447 -400 -393 -358 -476 

**   
Výsledek 
hospodaření před 

zdaněním  

49 1 646 2 068 78 1 723 1 310 962 

L.   Daň z příjmů 50 0 406 0 340 344 0 

 1.  Daň z příjmů splatná 51 0 0 0 328 366 0 

M.   

Převod podílu 

výsledku hospodaření 

společníků 

54 0 0 0 0 0 0 

***   
Výsledek 
hospodaření za účetní 

období 

55 2 471 1 662 78 1 383 966 962 

*   
Čistý obrat za účetní 

období  
56 132 566 113 836 121 655 129 680 123 432 136 012 

 

 


