
 

 

  





  



ABSTRAKT 

Hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení výkonnosti vybraného výrobního podniku 

a následná implementace modelu Balanced Scorecard jako strategického nástroje k řízení 

výkonnosti podniku. První část uvádí teoretické poznatky z oblasti měření podnikové 

výkonnosti. V závěru teoretické části je přiblížen model BSC. Analytická část je věnována 

implementaci Balanced Scorecard, identifikaci rizik, nákladů spojených s projektem 

a zhodnocení přínosů plynoucích z implementace navrženého projektu. 

 

ABSTRACT 

The main objective of this thesis is to evaluate the performance of selected production 

company and subsequent implementation of the model Balanced Scorecard as a strategic 

tool for performance management. The first part deals with the theoretical knowledge in 

the field of measuring corporate performance. At the end of the theoretical model is 

depicting the BSC. The analytical part is devoted to the implementation of the Balanced 

Scorecard, identification of risks and costs associated with the project and the evaluation of 

the benefits arising from the implementation of the proposed project. 
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ÚVOD 

Problematika hodnocení výkonnosti podniku již prošla, z dnešního pohledu, svým 

historickým vývojem. Současná podoba systémů měření výkonnosti podniku vychází 

z jednoduchých metod využívaných v minulosti při zakládání prvních výrobních podniků. 

Poznamenejme, že jedním z příkladů, kdy byly využity a následně inovovány nástroje 

hodnocení výkonnosti podniku je Baťova soustava řízení, která je stále považována 

za největší a nejcennější přínos v oblasti podnikového řízení. Na počátku 20. století 

vytvořil ve Zlíně Tomáš Baťa, s nadsázkou řečeno, obuvnické impérium postavené na vizi, 

kterou dokázal přeměnit v hodnotu, jež proslavila malý stát a na strategii, díky níž 

vybudoval podnik zaměstnávající několik tisíc pracovníků s roční výrobou stovek milionů 

párů české kvalitní obuvi. Zlín se tak stal velmi důležitým průmyslovým centrem, v jehož 

čele stál právě obuvnický průmysl. Výroba obuvi je s tímto krajem již dlouhá léta 

spojována a stále zde existují podniky, které se výrobou obuvi či obuvnických komponentů 

zabývají.  

Část obuvnických podniků bojuje s potížemi, se kterými se již potýkala před začátkem 

finanční krize a přicházející recese jejich situaci ještě více zkomplikovala. Situace firem 

v tomto odvětví již není tak optimistická, jako v době, kdy Baťovy obuvnické závody 

zažívaly slávu. Je jen málo výrobců, kteří na věhlas kvalitní výroby obuvi dokázali 

navázat. 

V dnešním silném konkurenčním a globalizačním prostředí je zapotřebí vytvářet přesně 

definované strategie, které podnik jednoznačně posouvají směrem k efektivnějšímu 

fungování, spokojenějším zákazníkům a zejména k maximalizaci tržní hodnoty podniku, 

jak tomu bylo v případě Baťových závodů, později společnosti Svit. Takovou strategií se 

může stát nová, avšak velmi populární a v praxi již ověřená metoda Balanced Scorecard. 

Myšlenka BSC vznikla na základě podnětu dvou zakladatelů, Roberta S. Kaplana a Davida 

P. Nortona, kteří pochopili omezenou schopnost finančních ukazatelů pro stanovení, 

měření a kontrolu úspěšnosti realizace firemní strategie.  

Pro maximalizaci tržní hodnoty, zajištění konkurenční výhody apod. je zapotřebí vytvoření 

vize, kterou by se měl management každého podniku řídit, aby dosáhl vytouženého 

úspěchu a upevnil si postavení na trhu díky správně nastavené a jasně formulované vizi.  
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Diplomová práce se v tomto směru snaží uplatnit metodu BSC v podniku zabývajícím se 

výrobou obuvnických komponentů, jehož počátky podnikání lze spojovat se společností 

Svit ve Zlíně. Zároveň se snaží reflektovat situaci, která na obuvnickém trhu panuje. 

Metoda Balanced Scorecard může být v tomto případě jednou z možností, jak nejenom 

měřit, ale hlavně zvýšit výkonnost podniku a zvolenou strategii kvalitně implementovat 

do praxe. 
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1 HODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY 

1.1 Formulace cílů vedoucích k řešení problému a použité metody 

Organizace se v dnešním dynamickém a turbulentním prostředí začínají orientovat 

na systémy, které se stále více zabývají problematikou měření výkonnosti. Vrcholoví 

manažeři pro její měření využívají nejrůznější nástroje. Většina organizací věnuje 

pozornost pouze tradičním ukazatelovým systémům, jejichž objektem zájmu jsou klasické 

finanční ukazatele, které v mnoha případech selhávají a nepřináší užitek. Svoji pozici 

na trhu mohou zlepšit zavedením nového systému řízení podnikových procesů 

prostřednictvím vypracované strategie a její následné implementace. Předkládaná 

diplomová práce se snaží na výše uvedené snahy o zajištění prosperity podniku reagovat 

aplikací jedné z metod vedoucích ke zlepšení výkonnosti podniku. 

Cílem diplomové práce je zhodnocení výkonnosti společnosti JAFRA shoecomponents, 

s. r. o. a na základě tohoto hodnocení provést návrh aplikace zjednodušeného modelu 

Balanced Scorecard, jako strategického nástroje k měření a řízení výkonnosti podniku. 

Dílčí cíle představují reflexi získaných poznatků z analýz vnitřního a vnějšího prostředí 

a analýzu finančního stavu společnosti včetně grafické interpretace zjištěných hodnot.  

Práce byla zpracována za použití tzv. párových metod: analýza - syntéza, abstrakce - 

konkretizace, indukce - dedukce. Jednotlivé analýzy budou vycházet z poznatků z odborné 

literatury. Dalšími použitými zdroji budou finanční výkazy nebo interní poznatky 

poskytnuté společností a internetové zdroje. 

Na základě výše uvedených informací je práce rozdělena do čtyř částí. První fáze bude 

zaměřena na představení společnosti. Druhá část je tvořena poznatky z literární rešerše 

z oblasti měření podnikové výkonnosti, konceptů měření a představuje zde základy 

principů Balanced Scorecard. Následující část obsahuje strategickou a finanční analýzu 

společnosti, jejichž poznatky jsou shrnuty v analýze SWOT. Závěrečná část bude 

zaměřena na syntézu teoretických poznatků v podobě návrhu zjednodušeného 

a aplikovatelného modelu Balanced Scorecard pro měření výkonnosti podniku, identifikaci 

rizik a nákladů spojených s projektem a zhodnocením přínosů plynoucích z implementace 

navrženého projektu pro společnost JAFRA shoecomponents, s. r. o. 
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1.2 Představení společnosti JAFRA shoecomponents, s. r. o. 

Firma JAFRA shoecomponents, s. r. o. (dále jen „JAFRA“) byla založena v roce 1993 

zapsáním do Obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně. Jedná 

se o obchodní společnost se zahraniční majetkovou účastí a základním kapitálem ve výši 

Kč 41 336 000,--. 

Předmětem její činnosti je výroba obuvnických komponentů, jako jsou napínací stélky, 

opatky, tužinky, obuvnické klenky všech druhů, lepenky pro jejich výrobu, kdy nabízený 

sortiment je stále doplňován o nové produkty.  

Zdroj: Jafra-com.at, © 2013 

Obr. 1 Výrobní program společnosti JAFRA shoecomponents, s. r. o. 

Společnost JAFRA se poměrně rychle stabilizovala a mezi výrobci obuvnických dílců 

zaujala své místo. V současné době zaměstnává 145 pracovníků. 

Tab. 1 Vývoj počtu zaměstnanců ve společnosti JAFRA shoecomponents, s.r.o. 

Položka  2008 2009 2010 2011 2012 

 Počet zaměstnanců 131 126 134 130 142 

Zdroj: vlastní zpracování dle interních údajů společnosti 

Díky zahraniční účasti ve společnosti je pro firmu zajištěn dostatek výroby a tím i lepší 

prosperita vzhledem ke kontaktům na výrobce obuvi v Německu, Rakousku a dalších 

zemích. Dále ke zvýšení prosperity přispěli i specialisté, kteří se zabývají zlepšením 

technologie výroby a zvýšením kvality produktů, což zlepšuje pozici vůči konkurenci 

a zvyšuje možnost uplatnění na západních trzích. 

Ze sídla firmy v Rakousku a výrobního závodu v České republice zásobuje evropské 

i mimoevropské trhy. Firma k distribuci obuvnických komponentů využívá buď vlastní 
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dopravní prostředky, zejména pro menší zásilky, nebo smluvního dopravce, a to 

pro transport zakázek do zahraničí.  

1.2.1 Organizace podniku 

Společnost JAFRA shoecomponents, s. r. o. převzala v 90. letech veškerou organizaci 

řízení výroby napínacích stélek a opatků ze zlínského závodu, přičemž organizace 

technických a administrativních činností byla přizpůsobena standardu společnosti JAFRA, 

GmbH. Od této fúze se organizace podniku neliší od podniků přibližně stejné velikosti. 

1.3 Výrobní program 

Produkty společnosti JAFRA lze rozdělit do čtyř oblastí:  

 obuvnické komponenty,  

 lepenkové klenky, 

 zakázkové řezání a sekání 

 laserové řezání. (Jafra-com.at, © 2013) 

1.3.1 Obuvnické komponenty 

 

a. Napínací stélky 

 

 

 

 

 

 

 

Napínací stélka představuje a je obuvníky nazývána srdcem obuvi. Díky ní je zajištěna 

stabilita spodní části boty. Zajišťuje tak oporu a vedení chodidla. Způsob provedení 

a forma tvoří základ kvalitní boty a má tak vysoký podíl na komfortu při chůzi.  

Obr. 2 Napínací stélky 
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Typy napínacích stélek: obalové stélky a fusbety, kožené stélky, stélky z pásů, klenky, 

kašírované flisované a pěnové materiály (kašírované dámské, pánské a dětské stélky). 

b. Ocelové stélky/podrážky 

 

 

 

 

 

 

 

Ocelové stélky zajišťují bezpečnost boty. Jsou vyřezávány speciálně vyvinutým systémem, 

díky němuž lze poskytnout jakýkoliv návrh ocelové podešve požadované zákazníkem. 

Ocelová „chodidla“ jsou nabízena v systému pěnových podešví, systému vypěněných 

podešví zvyšujících přilnavost na bázi vulkanizace kaučuku (NBR). Jsou dodávány 

ve zmagnetizovaném stavu pro případ potřeby další úpravy a zpracování (DESMA). 

c. Opatky a tužinky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opatky představují zesílení v patní části obuvi. Kvalitní a správný opatek se vyznačuje – 

podobně jako stélka – optimální formou. Jsou vyráběny především z kožených vláken 

(LEFA). Tento materiál je obuvníky velmi oblíben zejména kvůli jeho přirozeným 

Obr. 3 Ocelové stélky 

Obr. 4 Opatky 
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vlastnostem a „koženému“ charakteru. Lze si je objednat i v termoplastickém provedení 

a pomocí lisovacích forem je podnik schopen vyrobit opatky přesně na obuvnické kopyto. 

 

d. Speciální díly 

 

 

 

 

 

 

 

Společnost je ochotna pro své zákazníky vyrobit i speciální obuvnické díly všech druhů. 

V tomto případě se zaměřuje přesně na přání zákazníků a snaží se najít optimální řešení 

pro jejich realizaci. 

1.3.2 Lepenkové klenky 

Charakteristickým znakem kvalitní klenkové lepenky je zajištění obuvi dlouhou životnost 

a schopnost zvyšovat komfort při chůzi. Na její kvalitu jsou kladeny zvláště vysoké 

nároky, např. odolnost proti propíchnutí, tuhost v ohybu, tvrdost, stálost, pružnost 

a možnost zbroušení a zostření, stejně tak odolnost proti vlhkosti a pro měnící se 

povětrnostní vlivy (PFI – standard). 

1.3.3 Zakázkové řezání a sekání 

Společnost disponuje nejmodernějšími sekacími a CAD-řezacími automaty pro kůži, 

textilie, hliník a ocel. Předlohu pro zakázku na řezání představují CAD-složky, např. 

ve formátu DXF nebo šablony zákazníků, které se následně zdigitalizují. Sekací stroje jsou 

také vhodné pro textilie, kůži, fólie, látky a látky z kožených vláken LEFA apod. až do šíře 

5 mm. 

 

Obr. 5 Speciální stélky 
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a. Zakázkové řezání 

 

CAD řezací stroje, tzv. plottery, jsou k dispozici pro zakázky na řezání o tloušťce 1,5 mm. 

Zpracovávány mohou být materiály v tabulích o rozměrech 1,5 m × 1,0 m, ale také v rolích 

o maximální šířce 1,5 m. Pomocí děrovačů integrovaných v řezacích hlavách lze vytvořit 

děrování v průměru od 1,0 mm do 5,0 mm. 

 

b. Zakázkové sekání 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro zakázky jsou k dispozici sekací stroje s parametry maximální velikost materiálů 

1,0 mm × 1,6 mm a maximální sekací tlak 40 tun. Možné materiály: rouno, textilie, umělé 

a pěnové látky, kartonáže, pryž, skleněná vlákna, kůže, umělá kůže apod. Na základě 

sekacích obrysů v datovém formátu se vyrábí sekací nože. Nejčastěji využívané materiály 

jsou textilie a produkty z fólie, kůže, látky z kožených vláken (LEFA) atd. 

Obr. 6 Ukázka zakázkového řezání 

Obr. 7 Forma pro vysekávání 
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1.3.4 Laserové řezání 

Díky univerzálnímu laserovému zařízení pro 3D zpracování lze vyřezat plechy včetně 

ocelových a hliníkových v rozmezí 0,2 mm a 1,5 mm. Laser je možno využít i pro 2D a 3D 

zpracování větších obrobků. Vzorky, prototypy i menší a střední série jsou šetrně svařeny, 

vyřezány nebo vyvrtány. 

Obr. 8 Laserové řezání 
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2 TEORETICKÉ PŘÍSTUPY K MĚŘENÍ VÝKONNOSTI 

2.1 Výkonnost podniku a přístupy k jejímu měření 

Pojem výkonnost se běžně používá v každodenním životě bez ohledu na odborné či 

zájmové zaměření. Významnost pojmu výkonnost v souvislosti s podnikem lze 

charakterizovat jako způsob vymezení podstaty existence podniku v tržním prostředí, 

jeho úspěšnosti a schopnosti přežití v příštích letech. Existence a udržení podniku 

na trhu je spjata s transformací vstupů na výstupy takovým způsobem, aby hodnota 

výstupů byla vždy vyšší než hodnota vstupů. Proto cílem každého podnikatelského 

procesu je zhodnotit vstupy získáním vyšší hodnoty od zákazníka. (Knápková, 

Pavelková a Šteker, 2013)  

Současné vývojové tendence v oblasti přístupu k řízení a měření výkonnosti již směřují 

k analýze výkonnosti podniku přes tzv. tvorbu hodnoty, tj. k řízení orientované 

na hodnotu (Value Based Management - VBM). (Knápková, Pavelková a Šteker, 2013) 

Tuto myšlenku potvrzuje i Tomek (2009) ve své knize. Podle něj je cílem hodnotově 

orientovaného řízení podnikání právě tvorba hodnot. Manažeři by měli být motivováni 

dívat se na problematiku firem z pohledu všech zainteresovaných osob, tj. akcionářů, 

vlastníků a investorů. Základním znakem hodnotově orientovaného řízení je uvědomění 

si, že také vlastní kapitál nás něco stojí, a nestačí pouze vykazovat účetní zisk. Princip 

Value Based Management je založen na myšlence, že pokud se daří vlastníkům, musí se 

dařit i všem ostatním zainteresovaným subjektům (stakeholders). Díky tvorbě hodnoty 

se rozšiřuje provozní rozpětí, čímž se zvyšuje efektivita využívání zdrojů a vloženého 

kapitálu. Při růstu obratu se obvykle snižují náklady na jednotku produkce 

a produktivita roste. 

Každá správně fungující společnost začíná u rozhodnutí a zájmu vycházející 

z managementu. Právě management by měl vydávat určitý impuls a stanovit záměry 

organizace. Například: 

 efektivní a účinný způsob identifikování a plnění potřeb a přání zákazníků 

a zainteresovaných osob, 

 a dále dosahování, udržování a zlepšování celkové výkonnosti a způsobilosti 

podniku. 
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Úvahy o výkonnosti podniku mohou mít dopad na: 

 věrnost zákazníků, 

 obchodování a následné reference, 

 provozní výsledky (tržby, podíl na zisku aj.), 

 rychlé a pružné reakce na příležitosti na trhu, 

 náklady a doby obratu prostřednictvím efektivního a účinného využívání zdrojů, 

 zaměření postupů, kterými se nejlépe dosáhne požadovaných výsledků, 

 konkurenční výhody díky zlepšení způsobilostí organizace, 

 pochopení a motivaci zaměstnanců ohledně záměrů a cílů společnosti, stejně 

jako jejich účast na neustálém zlepšování, 

 důvěru zainteresovaných subjektů ve výkonnost podniku, prokazovanou 

finančním a sociálním prospěchem, vyplývající z výkonnosti organizace, 

životním cyklem produktu a dobrým jménem organizace. (Vlastnicesta.cz, 

© 2013) 

K měření výkonnosti podniku by se mělo přistupovat jako k činnosti, která může být 

popsána, interpretována a komunikována. Abychom mohli interpretovat a komunikovat, 

je nezbytné stanovit správné měrné veličiny a jejich měrné jednotky. (Wagner, 2009) 

Přístupy k měření výkonnosti podnikatelské činnosti lze rozdělit do dvou skupin, a to 

na přístupy zastupující ukazatele tradiční neboli klasické a ukazatele moderní. 

2.2 Klasické ukazatele finanční výkonnosti podniku 

Klasické ukazatele finanční výkonnosti podniku vychází především z maximalizace 

zisku. Pro měření jednotlivých ukazatelů je nejdůležitějším údajem účetní výsledek 

hospodaření. Mezi klasické ukazatele výkonnosti lze zařadit i finanční analýzu. 

Představuje klasický, v podnikové praxi velmi známý a také osvědčený nástroj 

k hodnocení finanční situace podniku a jeho finančního zdraví. Její výsledky jsou 

využívány k hodnocení minulých období, odhalování trendů a měly by sloužit 

i k hodnocení výnosnosti a reálnosti naplňování stanovených budoucích plánů rozvoje 

podniku. Finanční analýza by měla sloužit jako nástroj, který pomůže zhodnotit finanční 

výkonnost podniku, a to v návaznosti na vývoj finančních ukazatelů. Ukazatele finanční 

analýzy měří a také srovnávají jednotlivé oblasti hospodaření podniku zaměřené 
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zejména na sledování likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity firmy. (Knápková, 

Pavelková a Šteker, 2013) 

2.3 Moderní přístupy k hodnocení výkonnosti podniku 

Během posledních let došlo k výraznému rozvoji kritérií vyjadřujících výkonnost 

podniku a velmi intenzivně se prezentují výhrady vůči „klasickým“ ukazatelům. 

K nejčastějším výhradám patří zejména necitlivost těchto ukazatelů vůči riziku, které 

podstupují vlastníci i investoři, nezohledňují časovou hodnotu peněz, skutečnost, že 

účetní zisk zohledňuje pouze cenu cizích zdrojů (úrok) i fakt, že výšku vykazovaného 

zisku lze ovlivnit pomocí účetních operací, které jsou v souladu se zákonem. 

(Knápková, Pavelková a Chodúr, 2011) 

V současné době se v podnikové praxi uplatňují spíše nové, modernější přístupy 

k měření a řízení výkonnosti podniku a do pozadí se odsouvají často kritizované 

klasické ukazatele. Důvodem je snaha o propojení všech činností v podniku i lidí, kteří 

se účastní podnikových procesů, tj. dělat vše pro to, aby byla zvýšena hodnota 

vložených prostředků vlastníky podniku (Value Based Management). (Knápková, 

Pavelková a Chodúr, 2011) 

2.3.1 Současné koncepty pro měření a řízení výkonnosti podniku 

Nalezení a určení správného měřítka výkonnosti je velmi obtížné, z tohoto důvodu se 

využívají různé koncepty a ukazatele. V posledních letech vzniklo mnoho významných 

přístupů k měření výkonnosti. Mezi často využívané koncepty řízení se řadí takové 

metody, které splňují určitá kritéria: 

 hodnotové pojetí výkonnosti z pohledu zainteresovaných stran (tj. stakeholders – 

vlastníci, zaměstnanci, zákazníci), 

 podpora výkonnosti podnikových procesů, 

 možnost vzájemného propojení, tzv. synergický efekt, konceptu Balanced 

Scorecard s ostatními vybranými koncepty řízení výkonnosti. (Knápková, 

Pavelková a Chodúr, 2011) 

Mezi komplexní modely měření výkonnosti podniku dnes kupříkladu patří ekonomická 

přidaná hodnota, EFQM, benchmarking, Six Sigma a Balanced Scorecard. 
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Ekonomická přidaná hodnota 

Ekonomická přidaná hodnota (dále jen EVA) představuje ekonomický (mimořádný) 

zisk, který podnik vytvoří po zaplacení veškerých nákladů, včetně nákladů na vlastní 

a cizí kapitál. 

V současné praxi má velmi široké uplatnění. Využívá se jako nástroj finanční analýzy, 

nástroj řízení podniku a řízení a motivace zaměstnanců a v neposlední řadě jde o nástroj 

oceňování podniku. „EVA je důležitým kritériem pro stimulační systém, umožňuje 

změnit kulturu společnosti, změnit postavení a motivaci zaměstnanců.“ (Fibírová 

a Šoljaková, 2005, s. 37) 

                 

kde NOPAT zisk z hlavní činnosti po zdanění 

 WACC průměrné vážené náklady na kapitál 

 C kapitál vázaný v aktivech, využívána v hlavní činnosti 

Cílem ukazatele EVA je zhodnotit, jak společnost za dané období svými aktivitami 

přispěla ke zvýšení nebo snížení hodnoty pro své vlastníky. Je nejenom měřítkem 

výkonnosti a prosperity podniku, ale lze ji použít pro implementaci strategického 

procesu řízení hodnoty podniku, tj. motivační systém pro manažery, příp. další 

zaměstnance podniku. (Knápková, Pavelková a Chodúr, 2011) 

EFQM Model Excelence 

Model EFQM
1
 se řadí ke komplexním konceptům zabývajících se výkonností podniku 

a jeho činností. Zájmem tohoto konceptu jsou jeho podnikové procesy, jejichž úspěšné 

řízení vede k dosahování excelentních výsledků. Vychází z předpokladu, že 

vynikajících výsledků organizace může být dosaženo pouze za podmínky maximální 

spokojenosti externích zákazníků, spokojenosti vlastních zaměstnanců a při 

respektování okolí. (Knápková, Pavelková a Chodúr, 2011; Nenadál, 2004, s. 41) 

                                                 
1
 Evropská nadace pro kvalitu a model EFQM Excellence = hodnotící nástroj, pomocí něhož můžeme získat ucelený pohled 

na výkonnost organizace bez ohledu na její velikost, odvětví či dobu působení na trhu. 
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Při jeho užívání je uplatňováno sebehodnocení
2
 organizace ve všech oblastech její 

činnosti. Princip sebehodnocení spočívá zejména v pravidelném a opakovaném 

přezkoumávání systému řízení podle přesně definovaného postupu a kritérií. 

(Knápková, Pavelková a Chodúr, 2011) 

Benchmarking 

Benchmarking lze popsat jako soustavný, systematický proces srovnávání produktů, 

služeb a postupů vůči nejsilnějším konkurentům nebo firmám považovaným za lídry 

na trhu. Benchmarking tedy představuje neustálý proces, v němž podniky hodnotí 

vlastní výkony a porovnávají je s výkony jiných podniků podobné velikosti nebo 

podobného zaměření. Prostřednictvím benchmarkingu mohou podniky porozumět svým 

silným a slabým stránkám a stanovit cíle a strategie, které povedou ke zvýšení jejich 

konkurenceschopnosti. (Knápková, Pavelková a Chodúr, 2011) 

Ke správnému nadefinování strategického systému měření výkonnosti, by se měly vzít 

v úvahu externí faktory, např. charakter odvětví, struktura trhu, tržní podíl, životní 

cyklus výrobku, intenzita konkurenčního prostředí, portfolio zákazníků, ale také 

strategické aspekty (marketingová strategie, inovace produktů, vzdělávání personálu, 

kooperace aj.). (Mikoláš a kol., 2011) 

Six Sigma 

Termín Six Sigma lze charakterizovat jako manažerskou filozofii založenou na principu 

neustálého zlepšování, využívající procesního řízení a prosazující rozhodování 

na základě naměřených hodnot. Jedná se o strukturovaný a vysoce kvantitativně 

založený přístup ke zlepšování kvality produktů a procesů prostřednictvím týmové 

práce, vedoucí k dosažení maximálního obchodního úspěchu firmy. Tedy vychází 

z potřeb a přání zákazníků, používání informací, dat a statistické analýzy. Výsledkem je 

zlepšení všech procesů v podniku (obchodních, výrobních, logistických a dalších). 

                                                 
2
 Evropská nadace pro management jakosti charakterizuje sebehodnocení jako důkladné, soustavné a pravidelné přezkoumávání 

činností a výsledků organizace. Cílem sebehodnocení by mělo být: 

 poskytnutí uceleného obrazu současného stavu organizace, 
 umožnění organizaci rozpoznání silných stránek a oblastí pro možné zlepšování, 

 získání fakt a informací pro formulování akčních plánů, 

 získání fakt a informací k provádění benchmarkingu, 
 poskytnutí příležitostí učit se, 

 zlepšování organizace. 
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V neposlední řadě cílem Six Sigma je identifikace a odstranění příčin defektů a chyb 

v procesech výroby a obchodu. Jinak řečeno, jedná se o dosažení úrovně kvality 

produktů nebo procesů, kdy na jeden milion příležitostí připadá maximálně 3,4 chyb. 

(Sixsigma-iq.cz, © 2013) 

Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard představuje metodu, která vytváří vazbu mezi strategií 

a operativními činnostmi s důrazem na měření výkonu (systém vyvážených ukazatelů 

výkonnosti podniku). V dnešní době odborná veřejnost opírá své analýzy výkonnosti 

o systém Balanced Scorecard, jako nástroje finančních a nefinančních ukazatelů, jejichž 

cílem je znázorňovat navzájem provázané různé oblasti podniku (finance, zákazníky, 

interní procesy a inovace). Systém BSC tvoří všichni pracovníci i manažeři, kteří jsou 

vtahováni a vhodně motivováni k naplňování úspěšné realizace strategie podniku.  

(Knápková, Pavelková a Chodúr, 2011; Kaplan a Norton, 2000)  

Základní charakteristika tohoto konceptu je popsána v kapitole 3. 
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3 KONCEPT BALANCED SCORECARD 

3.1 Představení konceptu Balanced Scorecard 

Koncept Balanced Scorecard se zrodil počátkem 90. let 20. století, kdy podnětem pro 

jeho vznik se stal střet mezi potřebou podniku být dlouhodobě konkurenceschopný 

a strnulým modelem finančního účetnictví. 

Myšlenku BSC, představující systém vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku, 

definoval americký profesor a konzultant Robert S. Kaplan ve spolupráci s ředitelem 

americké poradenské firmy Davidem P. Nortonem. Během své praxe v různých 

společnostech pochopili omezenou schopnost finančních ukazatelů pro stanovení, 

měření a kontrolu úspěšnosti realizace firemní strategie. Tento soubor nástrojů tvorby, 

zavedení i aktualizace strategie, vyváženosti požadavků zájmových skupin, převádí vizi 

a strategii podniku do uceleného a srozumitelného souboru měřítek finanční i nefinanční 

výkonnosti, které poskytují rámec pro rychlé a jasné posouzení strategie a systému 

řízení podniku. 

Aby byli manažeři schopni správně rozhodovat na všech úrovních řízení, musí umět 

vyhodnocovat výkonnost podniku. K tomuto vyhodnocování jim pomáhá soubor 

nástrojů, které převádí strategii firmy do konkrétních plánů a měřítek a vytváří 

strategickou zpětnou vazbu s informací o úspěšnosti realizované strategie. Umožňuje 

manažerům posuzovat různé aspekty vyplývající z činnosti podniku a jeho 

ekonomického prostředí a sledovat, jak podnik postupuje při dosahování stanovených 

cílů. 

Balanced Scorecard ve svém konceptu i nadále zachovává finanční měřítka 

(tzv. metriky), které doplňuje o další tři perspektivy. Dohromady tvoří nový rámec 

systému měření výkonnosti, který prostřednictvím odpovědi na čtyři základní otázky 

umožní celistvě a vyváženě zhodnotit podnikovou výkonnost. Pro vyhodnocení se 

využívají klíčové výkonnostní ukazatele, tzv. KPI. (Mereniprocesu.cz, © 2013) 
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Obr. 9 Koncepce BSC 

3.2 Důvody pro zavádění metody Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard je velmi užitečná technika, která by neměla být zaváděna pouze 

z důvodu její módnosti. Organizacím, které mají jasnou představu o tom, jakým směrem 

se chtějí ubírat, pomůže držet směr a v krátké době napravit každou odchylku. Ty 

organizace, které zatím představu nemají, pomůže správný směr najít a dlouhodobě si 

ho udržet. V první řadě by však měla podnikům přinést významnou přidanou hodnotu 

vzhledem k plnění jejich strategických cílů.  

Důvody zavedení BSC: 

 Potřeba prosazení strategie. 

 Kritika klasického systému ukazatelů. 

 Nutnost zpřehlednění reportingu. 

 Nutnost zjednodušení procesu plánování. 

 Nutnost zlepšení externího reportingu. (Horváth & Partners, 2002, s. 25) 

 Zdroj: Fotr, 2012, s. 112 
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3.3 Vize a mise podniku 

Mise a vize podniku tvoří základní představu managementu podniku o tom, kde si 

představují svůj podnik v rámci delšího časového období. Každý management by si měl 

odpovědět na pár základních otázek: Kdo jsme? Co děláme? Kam směřujeme? 

Schopnost dokázat si odpovědět na tyto otázky podnik utvrzuje ve smyslu jeho 

existence a jeho smysluplného směřování. Stát si pevně za položenými otázkami se 

buduje silná organizační identita. (Thompson a Strickland, c2003)  

Mise je základním postojem podniku. Mise definuje to, za co se podnik považuje 

a vymezuje mu oblast podnikání.  

Vize definuje základní směřování k ideálnímu cíli. Způsob dosažení tohoto cíle rozvíjí 

strategii podniku. Vize vytváří obraz cesty daného cíle. Strategie definuje logiku, kterou 

bude vize dosaženo. Vize a strategie se neodmyslitelně doplňují. (Kaplan a Norton, 

2001) 

Strategie popisuje způsob, jakým organizace zamýšlí dosáhnout své vize. (Parmenter, 

2008, s. 25) 

Zdroj: Kaplan a Norton, 2004, s. 33 

Obr. 10 Vztah mezi misí, visí a strategií 
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3.4 Perspektivy Balanced Scorecard 

Etymologie slova „perspektiva“ pochází z latinského slova perspectus, tedy prohlédnout 

nebo jasně vidět, což přesně vystihuje hlavní myšlenku BSC: určit model uvažování, 

zajišťující důkladné a racionální promyšlení všech důležitých aspektů činností podniku 

ve vyváženém poměru. Jakákoliv strategie, aby byla efektivnější, musí obsahovat popis 

finančních aspirací, tržních podílů, procesy, které si podmaní a samozřejmě lidé, kteří 

budou neustále dovedně vést podnik k úspěchu. Přesný obraz provádění strategie musí 

být přenesen do palety pohledů, které ji tvoří, a proto se při vývoji Balanced Scorecard 

považují za základní perspektivy následující body: 

 finanční perspektiva, 

 zákaznická perspektiva, 

 perspektiva interních podnikových procesů, 

 perspektiva učení se a růstu. 

Zdroj: Vlastnicesta.cz, © 2013 

Obr. 11 BSC – propojení měřitelných ukazatelů 

Při tvorbě jednotlivých perspektiv však nesmí dojít k jejich vzájemné izolaci 

a perspektivy musí být vzájemně vyvážené a musí spolu vzájemně souviset. 

Zásadním prvkem je pro každou perspektivu stanovení strategických cílů. Cílem se 

rozumí základní orientační přístup, který ovlivňuje jednání řídících i výkonných 
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pracovníků. Konkrétní stanovení jednotlivých cílů klade vysoké nároky na management 

podniku. (Niven, 2006; Horváth & Partners, 2002) 

3.4.1 Finanční perspektiva 

„Jak bychom se měli jevit našim akcionářům, abychom byli finančně úspěšní?“ 

Finanční opatření jsou důležitou složkou Balanced Scorecard a měla by vést k propojení 

jednotlivých finančních cílů a záměrů s celopodnikovou strategií. Kaplan s Nortonem 

(2007) uvádí, že k dosažení dlouhodobé ekonomické výkonnosti je nezbytné, aby byly 

propojeny dlouhodobé finanční cíle s finančními a interními procesy, ale i s cíli 

v oblastech péče o zákazníka a zaměstnance. 

S využitím měřítek, například návratnost investice, přidaná ekonomická hodnota, 

provozní zisk nebo tržby na jednoho zákazníka, finanční perspektiva zachycuje úspěch 

nebo neúspěch zvolené strategie podniku. Zaměřuje se na taková měřítka a cíle, která 

měří finanční efekt realizované strategie. (Kaplan a Norton, 2010, s. 112) 

Finanční perspektiva by se měla opírat a vycházet z hodnotově orientovaného řízení, 

tj. Value Based Management, jehož primárním cílem podnikání je tvorba hodnot. 

Kromě definování metody hodnocení úspěšnosti podnikatelské činnosti umožňuje 

finanční perspektiva také definovat proměnné nezbytné pro stanovení a sledování 

dlouhodobých cílů. Hybné síly této perspektivy by měly být přizpůsobeny nejen 

odvětví, konkurenčnímu prostředí, ale také řadě podnikových strategií. 

Co je typické pro finanční perspektivu, jsou strategické cíle, které vypovídají 

o výnosnosti, nákladové situaci podniku a strategii růstu sledovaných podnikových 

jednotek. (Kaplan a Norton, 2007; Niven, 2006) 

3.4.2 Zákaznická perspektiva 

„Jak bychom se měli jevit našim zákazníkům, abychom dosáhli naší vize?“ 

Zákaznická perspektiva se zaměřuje na identifikaci zákaznických a tržních segmentů, 

na které je zaměřena činnost podniku a pro které musí management definovat měřítka 

výkonnosti podniku. Podle Vysušila (2004) by měla být za hlavní výstupní měřítka 

vybrána ta, která obsahují spokojenost a loajalitu zákazníků, akvizice nových 

zákazníků, ziskovost zákazníků a podíl na cílových trzích. Dále efektivitu komplexního 
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zákaznického servisu a celkovou spokojenost a přidanou hodnotu zákazníků. 

Manažerům podniků tato perspektiva umožňuje formulovat strategii orientovanou 

na zákazníka a trh, zajišťující budoucí finanční návratnost. Na manažerech je potom, 

aby strategická poslání převedla do konkrétních, tržně a zákaznicky orientovaných cílů. 

Aby byli manažeři schopni určit cíle a měřítka v zákaznické perspektivě, klíčem je 

stanovení hodnotových výhod, které podnik bude svým vybraným cílovým segmentům 

poskytovat.  

Pro dosažení stanovených cílů ve finanční perspektivě je velmi důležité dosáhnout cíle 

v oblasti perspektivy zákaznické. (Vysušil, 2004) 

3.4.3 Perspektiva interních podnikových procesů 

„Ve kterých podnikových procesech musíme vynikat, abychom uspokojili naše 

akcionáře a zákazníky?“ 

Perspektiva interních podnikových procesů udává základní rozdíly mezi tradičními 

přístupy a přístupem Balanced Scorecard k měření výkonnosti podniku. Tradiční 

přístupy se orientují zejména na již existující procesy, zatímco přístup BSC zkoumá 

zcela nové procesy, ve kterých by měl podnik dosahovat výborných výsledků, aby 

naplnil své stanovené strategické cíle. Cíle této perspektivy mohou také zdůrazňovat 

i takové procesy, kdy některé z nich nemusí vůbec fungovat. I přesto jsou pro úspěch 

podnikové strategie nejdůležitější. Přístup metody BSC řadí do perspektivy interních 

podnikových procesů i procesy inovační. (Kaplan a Norton, 2007) 

Perspektiva interních podnikových procesů zahrnuje cíle a měřítka jak pro provozní 

krátkodobé cykly, tak i pro dlouhodobé inovační cykly. Při této perspektivě jsou 

důležité tři parametry, a to měření nákladů, měření kvality procesů a doba cyklu. 

Z tohoto důvodu by se měly podniky zaměřit na inovační, provozní a poprodejní proces. 

Tyto procesy pak spolu tvoří základní model hodnotového řetězce. (Pavelková 

a Knápková, 2009) 
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Zdroj: Bartoš a Solař, 2006, s. 74 

Obr. 12 Obecný model hodnotového řetězce BSC 

Prostřednictvím inovačního procesu se podnik zaměřuje na hledání nových potřeb 

zákazníků a pomocí zjištěných informací upravuje nabízené produkty tak, aby 

odpovídaly potřebám a přáním zákazníků. 

Provozní proces lze označit za základní prvek hodnotového řetězce. Pro dosažení 

vytyčených finančních a zákaznických cílů však nemusí být rozhodujícím. Provozní 

proces představuje snahu podniku o bezporuchový provoz, snižování výrobních nákladů 

a nákladů na služby. Zde se také sleduje spolehlivost, kvalita a náklady na proces. 

Poprodejní proces, čili servis jsou všechny služby poskytované po prodeji či dodávce 

produktu konečnému zákazníkovi včetně zajištění rychlého, spolehlivého a dostupného 

servisu. 

Strategické cíle perspektivy interních podnikových procesů předkládají procesy 

a výkony, které musí podnik realizovat, aby naplnil cíle předcházejících dvou 

perspektiv, tj. perspektivy finanční a zákaznické. (Pavelková a Knápková, 2009) 

3.4.4 Perspektiva učení se a růstu 

„Jak budeme udržovat naši schopnost změn a zlepšení, abychom dosáhli naší vize?“ 

K dosažení cílů finanční a zákaznické perspektivy a perspektivy interních podnikových 

procesů, musí podnik plnit cíle v oblasti učení se a růstu. Perspektiva učení se a růstu 

představuje pomyslnou infrastrukturu, která umožňuje dosahovat cíle v ostatních třech 

perspektivách, tzn., rozvíjí cíle a ukazatele podporující učení a růst jednotlivců 

i podniku jako celku. Zdroje pro splnění stanovených cílů lze zvolit zaměstnance, 

znalosti, inovace, inovační schopnosti, technologie a informační systémy. Aby byla 
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zajištěna vysoká výkonnost, vyžadují se značné investice do zaměstnanců, systémů 

a procesů. (Kaplan a Norton, 2007; Vodák a Kucharčíková, 2011, s. 59) 

Tři základní oblasti perspektivy učení se a růstu: 

 schopnosti a znalosti zaměstnanců, 

 schopnosti a kvalita informačního systému, 

 motivace, delegování pravomocí a angažovanost. (Kaplan a Norton, 2007) 

Spokojenost a kvalifikace pracovníků velmi úzce souvisí s jejich dosahovanou 

produktivitou. Pokud se produktivita zvyšuje, zvyšuje se i hodnota podniku. 

Aby mohli zaměstnanci vykonávat svoji práci efektivně, musí mít dobrý přístup 

k informacím, musí mít přehled a informace o ostatních perspektivách v podniku. Musí 

být motivováni ke své práci a měli by mít také možnost rozhodovat a jednat. 

Základem pro zvyšování produktivity, zlepšování kvality a zlepšování zákaznického 

servisu jsou spokojení zaměstnanci. Perspektiva učení se a růstu je perspektivou 

zabezpečující podmínky pro rozvoj podniku a která profiluje jeho budoucí potenciál. 

(Pavelková a Knápková, 2009) 

Strategické cíle poslední perspektivy, perspektivy učení se a růstu, slouží k vybudování 

a rozvoji strategického potenciálu podniku. Tyto potencionály nejenže slouží k realizaci 

současné strategie, ale také vytváří předpoklady pro schopnost měnit se i v budoucnosti. 

3.4.5 Shrnutí perspektiv 

Podle autorů jsou stanovené čtyři perspektivy zcela dostačující. Postihují klíčové oblasti 

strategického prostředí firmy a umožňují kontrolu všech strategických cílů. Umožňuje 

tak sledovat nejen finanční výsledky, ale také to, jak jsou podniky schopny zajišťovat 

hmotná i nehmotná aktiva potřebná k jejich růstu a zvyšování konkurenceschopnosti, 

jak vytvářet hodnotu pro současné i budoucí zákazníky a jak se musí zlepšit kvalita 

lidských zdrojů, systémů a způsobu práce, které jsou nezbytné pro zvyšování budoucí 

výkonnosti. 

Balanced Scorecard není však jen taktickým nebo operačním systémem měřítek. 

Inovativní podniky ho používají jako strategického manažerského systému, tj. k řízení 

své dlouhodobé strategie a k realizaci kritických manažerských procesů, tedy: 
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 k vyjasnění a převedení vize a strategie do konkrétních cílů, 

 ke komunikaci a propojení strategických plánů a měřítek, 

 k plánování a stanovení cílů a sladění strategických iniciativ, 

 ke zdokonalení strategické zpětné vazby a procesu učení se. 

Ve své podstatě se jedná o měřitelný způsob dosahování strategie při dodržování 

principu příčina-následek. Balanced Scorecard nastavuje, v jednotlivých perspektivách, 

měřitelné ukazatele do rovnováhy. Musí existovat rovnováha mezi výstupními 

(výsledky předchozího úsilí) a hybnými silami budoucí výkonnosti. Z tohoto důvodu je 

metoda BSC vhodným nástrojem k řízení dlouhodobé strategie. (Kaplan a Norton, 

2007; Balancedscorecard.org, ©1998−2013) 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle publikace Kaplan a Norton, 2000, s. 37 

Obr. 13 Vztahy příčina - důsledek 

3.5 Vizualizace strategie v mapách 

Strategická mapa poskytuje jednotný a ucelený způsob, jak popsat strategii tak, aby 

bylo možné cíle a měřítka zavést a řídit. Strategická mapa poskytuje chybějící článek 

mezi formulací strategie a uskutečněním strategie.  

Z definice strategie a BSC je zřejmé, že i strategická mapa musí vyjadřovat logickou 

návaznost příčiny a následku. Strategická mapa také používá perspektivy tak, jak je 
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známe z konceptu BSC. Tyto perspektivy mají logickou spojitost na měřítka 

jednotlivých BSC perspektiv. (Kaplan a Norton, 2007) 

Strategická mapa je logická a ucelená architektura pro popisovanou strategii. Poskytuje 

základ pro navrhnutí BSC, který je základním kamenem nového „strategické systému 

řízení“. 

Strategická mapa pro organizaci soukromého sektoru vyjadřuje propojení jednotlivých 

perspektiv. Pokud chce podnik dlouhodobě prosperovat z finančního hlediska, musí 

plnit cíle všech tří ostatních perspektiv. 

Vypracovaná strategická mapa je složitý systém a systém vazeb je propracovanější. 

Přitom vazby nemusí mít návaznost pouze v pořadí jako na obrázku. Není vyloučeno, 

aby perspektiva učení se a růstu měla přímou vazbu na finanční perspektivu (i když to 

není častý jev). (Kaplan a Norton, 2007) 

Obr. 14 Uspořádání BSC a strategické mapy v procesu tvorby hodnoty organizace 

Všeobecný model strategické mapy je vhodný pro použití při tvorbě strategické mapy 

a BSC, a to jako východisko při formulování strategie a začleňování jednotlivých 

dílčích strategických cílů do strategické mapy. Jestliže některá důležitá část 

 Zdroj: Fotr, 2012, s. 119 
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ze všeobecného modelu ve strategii chybí, může se stát, že strategie má někde slabinu. 

V takovém případě by si měl podnik ujasnit, zda má ve své strategické mapě danou 

strategickou oblast dostatečně zpracovanou. 

Strategické mapy tedy umožňují: 

 upřesnit strategický plán rozvoje podniku a usnadňují jeho projednání se 

zaměstnanci; 

 identifikovat klíčové interní procesy, které vedou organizaci k úspěchu; 

 využít efektivněji investice do lidí, technologií a organizaci činností nezbytných 

k zajištění plánovaných cílů podniku. (Fotr, 2012, s. 120) 

3.6 Implementace Balanced Scorecard  

Proč implementovat BSC? Pokud chce firma realizovat svoji firemní strategii, nutně 

potřebuje správný systém řízení (strategické prostředí), soustavu ukazatelů výkonnosti 

a jejich vzájemné propojení. Dosavadní modely řízení se zásadně orientovaly pouze 

na finanční ukazatele, což souvisí s tlakem majitelů a investorů na vysokou návratnost 

vloženého kapitálu a rychlý vysoký růst hodnoty podniku. Bohužel tento způsobený tlak 

velmi často preferuje krátkodobý výkon na úkor dlouhodobého růstu a stability. 

(Vlastnicesta.cz, © 2013) 

Předpokladem pro správné zvládnutí metody BSC je kvalitní implementace. 

Pro zavádění se využívá osvědčený pětifázový model, vyvinutý společností Horváth 

& Partners (2004, s. 56). 

Model postupových kroků dle publikace Horváth & Partners (2002, s. 55−65): 

1. fáze: Vytvoření organizačních předpokladů pro implementaci 

2. fáze: Vyjasnění strategie 

3. fáze: Tvorba Balanced Scorecard 

4. fáze: Postup při procesu rozšíření BSC – roll-out 

5. fáze: Zajištění kontinuálního nasazení Balanced Scorecard  
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3.6.1 Vytvoření organizačního předpokladů pro implementaci 

Pro správné pochopení Balanced Scorecard je důležité definovat koncepční rámec, který 

by měl být přizpůsoben specifickým podmínkám podniku. V této fázi je důležité 

rozhodnout se o tom, pro které organizační jednotky a úrovně podniku se má BSC 

vytvořit. Koncept Balanced Scorecard lze využít bez ohledu na typ, velikost a charakter 

podniku.  

Další významnou činností při tvorbě organizačního rámce je výběr perspektiv. 

Ve většině případů přicházejí v úvahu již zmiňované „klasické“ perspektivy, 

tj. finanční, zákaznická, interních procesů a perspektiva učení se a růstu, které jsou pro 

mnohé podniky dostačující. Se stoupajícím rozšiřováním a akceptací BSC vznikají další 

„nadstandardní“ perspektivy odrážející okolí a strategii podniku. David Parmenter 

(2008, s. 24−25) ve své knize rozšiřuje BSC o další dvě perspektivy – perspektiva 

spokojenosti zaměstnanců a perspektiva životní prostředí/společenství.  

Velmi důležitým předpokladem pro bezproblémový průběh projektu implementace BSC 

je profesionální projektový management. Jeho úkolem je stanovit samotnou organizaci 

projektu, průběh projekt, zajistit potřebné informace a komunikaci mezi účastníky 

projektu. Úspěšné zavádění BSC je postaveno na srozumitelných, jednoznačných a pro 

všechny účastníky projektu určených projektových cílech. Následně se sestavuje plán 

průběhu projektu, který do detailu definuje jednotlivé fáze a pracovní kroky.     

(Horváth & Partners, 2002, s. 57−77) 

Model BSC se sestavuje shora dolů, tzn. od úrovně strategické jednotky (SBU – 

Strategy Business Unit) jako celku dolů, přes jednotlivé části, útvary až po jednotlivce. 

Strategická jednotka tvoří základ, neboť každá SBU musí mít stanovenou a popsanou 

svoji vlastní strategii. Zavedené Balanced Scorecard představuje pro okolí firmu signál, 

že firma je již strategicky řízená. Znamená to, že má perspektivu dlouhodobého rozvoje 

a růstu. (Vlastnicesta.cz, © 2013) 

Úspěšná realizace této metody se neobejde bez rozsáhlých podnikových změn, potřebné 

komunikaci a zajištění potřebných informací. (Horváth & Partners, 2002, s. 79) 
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3.6.2 Vyjasnění strategie 

Existuje málo podniků, které mají jasně definovanou strategii. Většina strategií se 

nalézá pouze v hlavách jednotlivých manažerů nebo v myšlenkách ředitele podniku. 

Než se dojde k samotnému vyjasnění strategie, musí být uskutečněna strategická 

analýza.  Výsledky zjištěných a nashromážděných strategicky významných informací 

zabývajících se identifikací silných a slabých stránek, šancí a rizik, fází životního cyklu 

podniku a kritických faktorů úspěchu, slouží jako podklad pro diskuzi vrcholového 

vedení nad různými strategickými alternativami (varianty jednání). Při tvorbě strategie 

se zohledňuje vize podniku, výchozí podniková situace a odhad tržního vývoje. Sladění 

strategických představ managementu je předpoklad pro vznik ucelené a srozumitelné 

strategie, která bude přispívat k zajištění dlouhodobé existence podniku. (Horváth 

& Partners, 2002, s. 60-109) 

3.6.3 Tvorba BSC 

Ve třetí fázi vzniká Balanced Scorecard pro vymezenou organizační jednotku. Tou 

může být celý podnik, jeho divize nebo jednotlivá oddělení. Fáze tvorby BSC probíhá 

na základě následujících kroků: (Horváth & Partners, 2002, s. 60−61) 

A) Konkretizace strategických cílů 

Strategické cíle tvoří jádro BSC, které mají vést k trvalé konkurenční výhodě. 

Konkrétní strategické cíle jsou formulovány v perspektivách, které jsou 

výsledkem konsensu vedení podniku a které považuje za relevantní ve vztahu 

k jeho dlouhodobé úspěšnosti. Ideální počet strategických cílů je okolo tří až pěti 

strategických cílů na perspektivu. (Systemyonline.cz, © 2001−2014) 

 

B) Propojení strategických cílů na základě řetězců příčin a následků 

Strategické cíle perspektiv nejsou navzájem oddělené a na sobě nezávislé, 

naopak, jsou vzájemně propojeny a navzájem se ovlivňují. Jde vlastně 

o zobrazení strategické mapy. Ukazují souvislosti a závislosti mezi 

strategickými cíli v rámci jedné perspektivy a mezi perspektivami, tak podporují 

porozumění celé strategii. (Horváth & Partners, 2002, s. 61, 162) 
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C) Výběr měřítek 

Každý zvolený strategický cíl je upřesněn svým měřítkem, která slouží 

k jasnému a nezaměnitelnému vyjádření strategických cílů, a zároveň umožňují 

sledovat úroveň jejich dosahování. 

Způsob postupu výběru měřítek začíná vypracováním návrhu jednotlivých 

měřítek, poté dochází ke konkrétnímu výběru. Ideálně je každému strategickému 

cílu přirazeno jedno měřítko, nanejvýš však tři měřítka pro jeden strategický cíl. 

(Horváth & Partners, 2002, s. 177−182) 

 

D) Stanovení cílových hodnot 

Cílem tohoto kroku tvorby BSC je stanovení cílových hodnot ke zvoleným 

měřítkům strategických cílů. Jejich základní charakteristikou je jejich 

dosažitelnost a věrohodnost. Při procesu stanovování cílových hodnot se vychází 

z podnikových odhadů, údajů minulých období, benchmarkingu nebo z výsledků 

dotazování zaměstnanců a zákazníků. 

Podle typu cíle se definuje i časové období pro jeho dosažení. Zpravidla se 

pohybuje v rozmezí od 1−5 let. (Horváth & Partners, 2002, s. 62) 

 

E) Určení strategických akcí 

Závěrečným krokem této fáze vede k určení strategických akcí, které umožňují 

dosažení stanovených strategických cílů. Teprve zvolením těchto činností (akcí) 

dochází k postupné realizaci strategie. Účinnost strategické akce docílíme 

pověřením kompetentní osoby, která bude zodpovídat za její dosahování. 

(Horváth & Partners, 2002, s. 200−214) 

3.6.4 Proces rozšíření BSC (Roll-Out) 

Po vytvoření modelu BSC na úrovni vedení společnosti představuje tato fáze aplikaci 

postupů předchozí fáze na další organizační jednotky podniku, až po jednotlivé 

zaměstnance. Procesně orientovaná tvorba roll-out významně přispívá k jednotnému 

porozumění strategie v celém podniku. 

Samotný proces rozšíření BSC pak probíhá principiálně ve dvou směrech. Rozlišujeme 

dva základní typy, a to vertikální a horizontální rozšíření. U vertikální metody jde 
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o rozšíření BSC shora dolů, kdy dochází k propojení jednotlivých úrovní řízení. 

Horizontální metoda představuje rozšíření BSC mezi jednotlivé podnikové jednotky 

na stejné úrovni (např. divize). (Horváth & Partners, 2002, s. 216−217) 

3.6.5 Zajištění kontinuálního používání BSC 

Primárním cílem Balanced Scorecard je vytvořit organizaci, která se dokáže flexibilně 

přizpůsobit strategii. Implementace BSC nesmí být ukončena ve fázi vypracování 

strategických cílů, měřítek, cílových hodnot a strategických akcí, ale je nutné ji 

integrovat do systému managementu a řízení. Při kontinuálním nasazení BSC se tak 

neobejdeme bez: 

 Controllingu, který sleduje důslednou realizaci strategických akcí stanových 

v BSC. 

 Integrace BSC do strategického a operativního plánování za účelem 

nepřetržitého přizpůsobování nové strategie a přesného převedení operativních 

cílů a strategických akcí do ročních plánů a rozpočtů. 

 Začlenění do systému reportingu, aby bylo možné průběžné sledování vývoje 

dosahování cílů. 

 Propojení BSC se systémem řízení lidských zdrojů, které slouží k zakotvení 

operativních cílů a strategických akcí do osobních cílů konkrétních 

zaměstnanců. Úspěch BSC je založen na zaměstnancích, kteří jsou informováni 

o tom, jak mohou a měli by přispět k dosažení vytčených strategických cílů. 

Čímž dochází ke zvýšení jejich osobní angažovanosti a posiluje se jejich pocit 

odpovědnosti za dosavadní vývoj. 

 Podpory BSC ze strany IT. Záleží na každé organizaci, zda se rozhodne pro 

využití softwarové podpory. Existují společnosti, které dokázaly úspěšně zavést 

BSC i bez podpory speciálního softwaru. Ty podniky, které se pro IT 

rozhodnou, využívají jeho výhod. Zajišťuje jim automatický sběr dat a pomáhá 

jim v přípravě dalších analýz a jejich vyhodnocování. (Horváth & Partners, 

2002, s. 64, 273, 336) 
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4 STRATEGICKÁ A FINANČNÍ ANALÝZA 

Strategická analýza napomáhá managementu firmy uvědomit si, jaká je současná 

situace, jaké má společnost předpoklady úspěchu, na co by se měl management 

soustředit a kam by se jeho snahy měly v budoucnu ubírat. 

Analýza začíná externí analýzou makroprostředí a mikroprostředí a pokračuje 

v definování interních analýzy. Získané informace v rámci syntézy management shrne 

a vyhodnotí v podobě SWOT analýzy. 

4.1 SLEPT analýza 

Analýza obecného okolí nebo také analýza makroprostředí sleduje a zkoumá ty prvky 

nacházející se v okolí podniku, které mají vliv na jeho chod. Východiskem bude SLEPT 

analýza, při které bude primárně kladen důraz na ekonomické faktory, které mají 

na činnost podniku největší vliv. (Kislingerová a kol., 2010, s. 754) 

Sociální faktory 

K 31.12.2013 dle údajů Českého statistického úřadu žilo ve Zlínském kraji 587 693 

obyvatel (z toho 287 350 mužů a 300 343 žen). Od roku 2009 počet obyvatel 

ve Zlínském kraji klesá. Průměrná hodnota nezaměstnanosti dosahovala 10,42 %., 

ve Zlíně činila míra nezaměstnanosti 8,76 %. 

Lokalita sídla společnosti v Otrokovicích se může zdát ze sociálního hlediska jako 

výhodná, neboť se nachází v blízkosti měst Zlín, Uherské Hradiště a Kroměříž. (Český 

statistický úřad, © 2013) 

Legislativní faktory 

Analyzovaná společnost se pohybuje v právním prostředí České republiky, tzn. je 

povinna dodržovat a respektovat zákony platné na jejím území. Právní předpisy, 

kterými se podnik, aby mohl provozovat svoji činnost, musí řídit, jsou zákony, vyhlášky 

a předpisy platné na území České republiky. 
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Mezi nejdůležitější legislativní předpisy ovlivňující podnikání v ČR patří
3
: 

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

 Zákon č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě. 

 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 

 Zákon č. 563/1993 Sb., o účetnictví. 

Samozřejmostí je soustavné sledování prováděných změn v jednotlivých zákonech. 

Vláda každoročně připravuje změny v zákonech se zaměřením na prospěšnost 

podnikatelských subjektů, bohužel ne vždy jsou prováděné změny pro podnik pozitivní. 

Dochází i ke změnám na politické scéně. Není to dávno, kdy proběhly volby 

do Poslanecké sněmovny ČR, které si vynutilo vyslovení nedůvěry vládě a následné 

rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Každá nedůvěra, a to zejména 

na půdě politické vede i k nedůvěře investorů. Jinými slovy, nikdo nestojí o politickou 

nestabilitu v zemi, což může mít za následek změnu vnímání České republiky novými, 

ale i stávajícími investory. 

Ekonomické faktory 

Při hodnocení ekonomických faktorů je zapotřebí věnovat pozornost faktorům, které se 

týkají celého národního i mezinárodního hospodářství. Zkoumané ekonomické faktory 

jsou zejména daňová politika, daňové zatížení, míra inflace, vývoj nezaměstnanosti, 

vývoj nákladů a příjmů práce, výše úrokové míry, fáze hospodářského cyklu aj. 

Od roku 2008, kdy se ve světě objevila ekonomická krize, je ekonomická situace stále 

aktuálním a diskutovaným tématem. Což má za následek obavy z budoucího vývoje 

a lidé mnohem více šetří a neutrácejí. I když Česká republika zaznamenává mírné 

zlepšení její ekonomické aktivity, k většímu oživení ekonomiky by měl pomoci i krok 

ze strany České národní banky, která v nedávné době provedla devizové intervence. 

Tyto intervence ČNB však přinášejí zdražování importovaného zboží. Na druhou stranu 

                                                 
3
 Viz http://business.center.cz/business/pravo/zakony/, 20.10.2013 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/
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ČNB předpokládá, že se tento počin stane impulsem pro spotřebitele i investiční 

poptávku. Díky devizovým intervencím by mělo tak vzniknout mnoho nových 

pracovních míst a v neposlední řadě by nemělo dojít k poklesu HDP. 

Hrubý domácí produkt 

Tab. 2 Vývoj HDP v letech 2008–2012 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 

 HDP, mld. Kč 3 848,4 3 759,0 3 790,9 3 823,4 3 845,9 

 HDP, reálný růst, % 3,1 -4,5 2,5 1,8 -1,0 

Zdroj: Český statistický úřad, © 2013 

Z tabulky č. 2 je patrné, že vývoj HDP (v mld. Kč) ve sledovaných letech 2008–2012 

neustále rostl. Podle odhadů by i nadále mělo docházet k jeho růstu. Jedná se však 

o nominální veličinu, kde ještě není zohledněna inflace. Proto je vhodnější použít reálný 

růst HDP, který je již očištěn o inflaci. Vývoj reálného HDP má spíše klesající tendenci. 

První roky jsou ještě ovlivněny finanční a hospodářskou krizí, avšak dochází 

k postupnému oživení a již se předpokládá jeho postupné zlepšování. Příčinou poklesu 

je podle statistiků klesající tuzemská poptávka po zboží i službách pro konečnou 

spotřebu, a klesající poptávka investorů po fixním kapitálu. Na vývoji HDP měl 

pozitivní vliv pouze zahraniční obchod, který je koncentrován spíše na Evropskou unii 

(více než 80 %).   

Inflace 

Tab. 3 Vývoj inflace v letech 2008–2012 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 

 Inflace 6,3 1,0 1,5 1,9 3,3 

Zdroj: Český statistický úřad, © 2013 

Inflace, představující růst cenové hladiny, tedy ukazatel znehodnocující úspory a činitel, 

který negativně ovlivňuje investory při jejich rozhodování, se v letech 2009–2011 

pohybovala v rozmezí 1 % až 2 %. V roce 2012 vzrostly spotřebitelské ceny o 3,3 %. 

Na výši inflace měly největší podíl daňové změny nepřímých daní (zvýšení snížené 

sazby DPH), růst cen energií a pokračující zdražování potravin, které bylo způsobeno 
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slabší úrodou a vyššími cenami agrárních komodit na světových trzích. Průměrná míra 

inflace byla pro rok 2012 odhadována na 3,0 %, tedy nad inflačním cílem ČNB (2 %).  

Devizové kurzy 

Tab. 4 Vývoj kurzu měnového páru CZK/EUR v letech 2008–2012 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 

 CZK/EUR 24,942 26,445 25,290 24,586 25,143 

Zdroj: Český statistický úřad, © 2013 

Vývoj devizového kurzu má vliv na konkurenceschopnost podniků, které obchodují 

na zahraničních trzích. Jelikož společnost JAFRA větší část svojí produkce vyváží 

a část surovin naopak importuje, je pro její hospodářský vývoj je důležité sledovat 

devizový kurz české koruny.  Vývoj kurzů představuje jedno z rizik podnikání. Zejména 

v podobě kurzových rozdílů, které podstatně působí na výši hospodářského výsledku 

podniku. Pro předcházení případným změnám kurzových rozdílů, které mohou 

společnost výrazně ovlivnit, může zvážit využití finančních derivátů k zajištění 

měnového rizika. 

Zdroj: ČNB, © 2003–2013 

Obr. 15 Vývoj devizové kurzu – EUR/CZK v letech 2008–2012 

Politické faktory 

Správná volba složení vlády, která by podporovala spotřebitelskou aktivitu, zakládání 

nových podniků, kdy by docházelo k růstu konkurence a snižování nezaměstnanosti, je 

nutná pro dosažení vládní i politické stability. 
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Jako každá společnost podnikající v České republice musí dodržovat a respektovat 

legislativní předpisy. U politických faktorů se nejčastěji všeobecně hodnotí a zkoumá 

stabilita politického prostředí, například stabilita vlády, stabilita monetární, fiskální 

politiky vlády, politika jednotlivých politických stran, ale také stabilita mezinárodní 

politiky nebo výdaje vlády apod. Ekonomická politika by měla mít za cíl dlouhodobou 

udržitelnost ekonomického růstu, nikoliv vytvoření krátkodobých stimulů. Politické 

strany by měly usilovat o stabilitu podmínek pro podnikání a investování, včetně 

makroekonomické stability a stability podnikových daní. 

Nejenom české politické situaci by měla být ze strany podnikatelů věnovaná pozornost, 

ale nesmí se zapomínat i na politiku vedenou Evropskou unií. Neboť i ona má značný 

vliv na tvorbu legislativních předpisů v České republice.  

Technologické faktory 

Většina výrobního zařízení společnosti je zastaralá. Obnova výrobního zařízení závisí 

na vývoji ekonomické situace a na základě zjištěných údajů o budoucím vývoji lze 

uvažovat o obnovení části výrobních strojů a zařízení a možnosti využití stále se 

vyvíjejících technologií při výrobě obuvnických komponentů. Společnost by proto měla 

věnovat pozornost konkurenčním podnikům, které se na trhu snaží prosadit jakoukoli 

odlišností, ať už se jedná o náklady, přidanou hodnotu či poskytovanou kvalitu 

nabízených produktů, a zajímat se tak o inovace, se kterými konkurence přichází na trh. 

4.2 Analýza 7S faktorů 

Strategie 

Jelikož v podniku není zcela určena firemní strategie, neprobíhá zde žádné dlouhodobé 

plánování. Znamená to, že v podniku není stanoven cíl, kterého by společnost měla 

v určitém časovém horizontu dosáhnout. Společnost tedy neví, zda jsou dosažené 

výsledky nejlepší možné, kde hledat možné rezervy a zlepšovat nedostatky v řízení 

nebo organizaci práce apod. Veškeré plány jsou tvořeny na úrovni operativních plánů. 

Podnik se nedívá příliš do budoucnosti a zajímá se spíše o současnou situaci, současné 

zákazníky, kteří přinášejí potřebné finanční prostředky. Nemá nijak vytvořenou strategii 
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získávání nových zákazníků a především jak si ty stávající odběratele udržet a zároveň 

prodlužovat jejich započatou spolupráci. 

Struktura 

V podniku není dodržována ani přesně specifikována organizační struktura společnosti.  

Podle zjištěných informací by zde měla fungovat liniová struktura, která by 

respektovala potřebu vedení. 

Majitel společnosti řídí veškeré procesy v podniku ve spolupráci s prokuristou. 

Vlastníci na sebe působí různou měrou při rozhodování o důležitých otázkách. Z toho 

důvodu se v podstatě zabývají pouze operativními rozhodnutím, strategická rozhodnutí 

se odsouvají. V podniku je 10 technicko-hospodářských pracovníků a okolo 

130 výrobních dělníků. 

Schopnosti 

Podnik s dlouholetou tradicí na trhu, který se prezentuje jako jeden ze specialistů 

na výrobu obuvnických komponentů, se znalostmi a zkušenostmi. Naskýtá se zde 

možnost prohlubování dosavadních znalostí, zkušeností a vědomostí v různých směrech 

vzdělávání, např. manažerské, ekonomické či právní. Zaměstnanci by mohli být školeni 

na všechny typy strojů a zařízení, aby v případě nemoci či jiného kolapsu, byli schopni 

se adaptovat, a tak byli ve své práci flexibilnější.  

Skupina 

V začátcích podnikání firma zaměstnávala jen několik desítek pracovníků. V současné 

době je ve společnosti zaměstnáno přibližně 140 pracovníků. Zaměstnancům jsou 

poskytovány benefity v podobě příspěvků na stravu (stravenky), příplatky 

za odpracovaný měsíc bez nemoci apod. Jelikož je práce na dílně namáhavá, projevuje 

se tato skutečnost zvýšenou fluktuací. 

Styl řízení 

Ve společnosti se uplatňuje kombinace stylů autoritativního a demokratického. Jedná se 

zde o sběr informací od podřízených, aby vedení mohlo učinit další kroky při svém 
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rozhodování se. Jen ve výjimečných situacích jsou na podřízené přeneseny určité 

pravomoci, jinak delegování zde není zvykem. Komunikace mezi vedením 

a podřízenými je dvousměrná, tj. podřízení mají možnost vyjádřit se k záměrům 

předkládaným majiteli společnosti. Bylo by však zapotřebí jejich komunikaci zlepšit. 

Tento způsob stylu řízení by dodával pracovníkům pocit sounáležitosti se společností. 

Systémy 

Informační systém není žádným způsobem upraven. Veškeré změny od zaměstnanců 

jsou hlášeny buď mistrovi na dílně, nebo přímo pracovníkovi personálního oddělení. 

Pro zaměstnance jsou zřízeny informační nástěnky s důležitými informacemi. 

Sdílené hodnoty 

Firemní kultura, především díky své velikosti, je na tom obstojně. Nebylo by však 

špatné na ni více zapracovat. Vzhledem k vysokému počtu zaměstnanců si jsou všichni 

vědomi důležitosti své práce. Technickohospodářští pracovníci se snaží využívat 

nabízených školení, podílejí se na zjišťování informací o své konkurenceschopnosti 

apod. Pracovní morálka zaměstnanců je až na pár výjimek dobrá. Panuje zde však 

týmový duch a všichni se snaží o rozvoj společnosti. 

4.3 Porterův model pěti konkurenčních sil 

Vyjednávací síla odběratelů 

Vyjednávací síla odběratelů závisí na jeho významu a velikosti, neboť silní zákazníci 

mohou konkurenční podmínky společnosti JAFRA, s. r. o. velmi ovlivnit. Avšak každý 

zákazník má pro podnik odlišnou hodnotu. Nákupy všeobecně představují vysoké 

procento jejich celkového odbytu, a tím dochází ke zvyšování síly odběratele. Pokud 

odběratel uvažuje o změně dodavatele, jsou s tím spojeny téměř nulové náklady. 

Vystavuje se však riziku, že nový dodavatel nebude mít dostatečné znalosti a zkušenosti 

s výrobou daných obuvnických komponentů a skutečné výsledky budou horší, než 

očekával. Toto je opět situace, kdy vyjednávací síla odběratele a dodavatele bude opět 

na stejné úrovni. 
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K velkým zákazníkům se chová s větší péčí a individuálně a jeho ztráta (nevyhovění 

nárokům, nespokojenost s kvalitou poskytovaných produktů, konkurence nabízí 

produkty za nižší ceny) by mohla znamenat značný pokles dosahovaného zisku. To 

znamená, že velcí zákazníci mají větší vyjednávací sílu a menší zákazníci vyjednávací 

sílu malou. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů je dalším faktorem, který ovlivňuje postavení podniku 

na trhu. Síla a vliv dodavatelů představují pro podnik důležitou roli, která se může 

projevit na poklesu ziskovosti podniku. Zásadním způsobem ovlivňují cenu nabízených 

produktů. Dodavatelé disponují se silnou vyjednávací silou zejména, pokud jde 

o velkého, významného dodavatele poskytující diferencované zboží, v případě 

neexistence substitučních výrobků, dodávky jsou pro podnik důležité nebo tehdy, není-

li zákazník pro daného dodavatele klíčovým. Obecně lze však říci, že pro naši 

společnost je vyjednávací síla dodavatelů větší. 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Jelikož potencionální konkurenci v podstatě neznáme, je zapotřebí zaměřit se 

na bariéry, které by těmto konkurentům zabránily vstupu na daný trh. Jde zejména 

o bariéry, jako jsou náklady spojené se vstupem, legislativa apod. V současné době se 

společnost JAFRA, s. r. o. nemusí bát vstupu nových konkurentů, neboť dané odvětví 

průmyslu již v České republice nebude mít takovou slávu jako za Tomáše Bati a kdy 

za obuvnickou velmoc, která se zaměřuje na všechny složky výroby obuvi, lze 

považovat Čínu. Avšak možnost vstupu nových firem na trh a zejména do odvětví, 

závisí na zkušenostech, které stávající podniky již mají, což je jejich výhodou. Tím je 

pro potencionální konkurence od vstupu odrazována. Společnost spoléhá na loajálnost 

svých stávajících zákazníků, na pověsti apod. Je to však podnět pro podnik, aby se začal 

více zajímat a potřeby a přání stávajících zákazníků a tak docílit jejich udržení. Tato 

situace je reálná jen tehdy, pokud by skutečně došlo ke vstupu nové firmy na trh. 

Pro vstup je zapotřebí vyšší kapitál, který je na začátku podnikání velmi důležitý, a tím 

tento obor podnikání nemusí být lákavý. 
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Hrozba vstupu nových substitutů 

Ohrožení nabízené produkce může nastat za různých okolností, například doba dodání 

a cena substitutů je nižší a zvyšují tak vyjednávací sílu odběratelů. Akceptovatelnými 

substituty mohou být komponenty, které jsou vhodné pro jakoukoli obuv, nebo není 

vyrobena z tak kvalitního materiálu. Zde záleží na konkrétní situaci společnosti, 

přičemž vyjednávací síla obou subjektů je téměř vyrovnaná. Nebo konkurenční boj vede 

k tomu, že se každý dodavatel snaží svůj produkt určitým způsobem diferencovat. Může 

se jednat o odlišnosti v kvalitě, poskytovaných služeb nebo přístupu k samotnému 

zákazníkovi. Takové chování zvyšuje sílu dodavatele. 

Rivalita firem na daném trhu v současnosti 

V současné době je pro podnik důležité své konkurenty znát a mít o nich co nejvíce 

informací, aby jim mohl úspěšně čelit. Také by měl disponovat s informace o svém 

postavení na trhu vůči konkurenci. Společnost je na českém trhu od roku 1992 

a neustále se snaží získat nad svými konkurenty převahu. Rivalita se však mezi podniky 

zabývající se stejnou či obdobnou výrobou objevuje. 

4.4 Analýza společnosti z hlediska ukazatelů finanční výkonnosti 

Finanční analýza společnosti představuje východisko finanční perspektivy metodiky 

Balanced Scorecard a vodítko pro stanovení kritických ukazatelů pro implementaci 

BSC do systému řízení. Pro posouzení současné finanční výkonnosti podniku jsou 

použity základní poměrové ukazatele, obsahující ukazatele rentability, likvidity, aktivity 

a zadluženosti, rozdílové ukazatele a ostatní ukazatele, zjištěny z interních účetních 

výkazů společnosti.  
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4.4.1 Poměrové ukazatele 

A) Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability (výnosnosti, návratnosti) vyjadřují výnosnost podnikových aktivit. 

Do jejich vývoje se promítá úroveň a vývoj likvidity, aktivity i zadluženosti a ukazatele 

rentability je navzájem slučují. Všechny ukazatele rentability udávají, kolik Kč zisku 

připadá na 1 Kč jmenovatele. (Baran a kol., 2006, s. 101; Kislingerová a kol., 2010, 

s. 98) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 1 Vývoj ukazatele rentability 

Ukazatele rentability vyjadřují, že podnik je v celém analyzovaném období trvale 

ziskový, ovšem s výkyvy směrem nahoru i dolů. Rentabilita celkového kapitálu se 

v roce 2011 výrazně snížila. V následujícím roce však společnost opět dokázala svoji 

produkční sílu zvýšit. Rentabilita vlastního kapitálu, vyjadřující míru efektivnosti 

využívání vlastního kapitálu ke generování čistého zisku, v roce 2011 se hodnota 

ukazatele značně propadla. Ukazatel ROE by měl dosahovat alespoň úrovně úrokové 

míry z úvěru, kterou lze považovat za minimální hranici. Tak rapidní pokles u ROA 

i ROE byl zapříčiněn především negativním výsledkem hospodaření, do jehož snížení 

se promítl významný úbytek tržeb z prodeje zboží a nárůstem krátkodobých a jiných 

závazků. I nadále se však společnosti ve všech sledovaných letech daří, z dostupných 
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aktiv, generovat určitý zisk. Rentabilita dlouhodobého investovaného kapitálu stanovuje 

výnosový potenciál dlouhodobých zdrojů. Hodnoty ROI by měly mít rostoucí tendenci 

nebo si alespoň udržovat stabilní trend. Výsledky tohoto ukazatele od roku 2009 klesají, 

avšak v posledním sledovaném roce dochází k mírnému navyšování, což můžeme 

hodnotit pozitivně. 

Tab. 5 Ukazatele rentability 

Ukazatel rentability (v %) 2008 2009 2010 2011 2012 

 ROE - Rentabilita vlastního kapitálu 9,83 9,36 5,97 0,96 4,25 

 ROA - Rentabilita celkového kapitálu 5,34 5,83 3,63 0,49 2,32 

 ROI - Rentabilita vloženého kapitálu 6,39 7,48 5,32 1,70 3,64 

 ROS - Rentabilita tržeb 2,14 2,46 1,48 0,23 0,98 

Zdroj: vlastní zpracování 

V souvislosti s rentabilitou vlastního kapitálu lze posuzovat i vliv zadluženosti 

na rentabilitu, kterou vyjadřuje tzv. multiplikátor vlastního kapitálu. Pokud je ukazatel 

větší jak 1, smí v tomto případě společnost zvyšovat podíl cizích zdrojů ve finanční 

struktuře podniku, tj. může si dovolit další zadlužení. (Pavelková a Knápková, 2008) 

Tab. 6 Multiplikátor vlastního kapitálu 

Multiplikátor vlastního kapitálu 2008 2009 2010 2011 2012 

 EBT/EBIT 0,94 0,93 0,94 0,69 0,88 

 A/VK 1,84 1,61 1,64 1,97 1,84 

 Multiplikátor 1,74 1,50 1,54 1,37 1,61 

Zdroj: vlastní zpracování 

Multiplikátor vlastního kapitálu je pozitivní ve všech sledovaných letech. Hodnota 

EBT/EBIT je v průměru 0,80. Pro společnost je to potěšující zpráva, neboť toto číslo by 

mělo být vždy pod hodnotou 1.  

B) Ukazatele likvidity 

Aby mohl podnik dlouhodobě prosperovat a zejména existovat, musí být nejen 

přiměřeně rentabilní, ale také musí být zároveň schopen hradit své potřeby. Ukazatele 

likvidity vyjadřují a kvantifikují schopnost podniku hradit svoje vlastní splatné závazky. 

(Baran a kol., 2006, s. 105, Kislingerová a kol., 2010, s. 103) 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 2 Vývoj ukazatele likvidity 

 

Tab. 7 Ukazatele likvidity 

Ukazatel likvidity 2008 2009 2010 2011 2012 

 Běžná likvidita 2,23 2,67 2,48 1,68 1,81 

 Pohotová likvidita 1,78 2,38 2,12 1,40 1,55 

 Okamžitá likvidita 0,05 0,09 0,02 0,02 0,03 

 ČPK/OA 55,15% 62,55% 59,74% 40,53% 44,60% 

 ČPK/A 43,27% 46,58% 46,79% 29,73% 31,77% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Porovnáním dosažených hodnot v grafu č. 2 s doporučenými hodnotami zveřejněných 

Ministerstvem průmyslu a obchodu pro jednotlivé stupně likvidity, je vidět z grafu č. 2 

i tabulky č. 7, že se téměř všechny druhy likvidity pohybují v pásmu doporučených 

hodnot. Což signalizuje dobrou schopnost podniku hradit krátkodobé závazky 

z oběžných aktiv. U běžné likvidity (1,5−2,5) dochází v posledních letech k poklesu. 

Pohotová likvidita (1,0−1,5) v letech 2008−2010 překračovala stanovený interval, 

a od roku 2011 se její hodnota snižuje. Okamžitá likvidita (0,2−0,5) dosahovala 

ve všech letech velmi nízkých hodnot, což bylo způsobeno výrazným poklesem 

krátkodobého finančního majetku a zároveň nárůstem krátkodobých závazků.  
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Při řízení likvidity jde o to, mít „ve správném čase“ a v odpovídající podobě dostatek 

peněžních prostředků k úhradě svých závazků. 

Z provedené analýzy čistého pracovního kapitálu uvedené v kapitole 4.4.3 je zmíněno, 

že společnost má dostatečně vysoký „finanční polštář“ pro krytí neočekávaných 

závazků ve formě kladné hodnoty ČPK a jeho vysokého podílu na oběžných aktivech. 

C) Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří využití jednotlivých složek majetku. Vypovídají, jak efektivně 

podnik hospodaří se svými aktivy. Tuto výpověď nám umožňují sledovat ukazatele 

vyjadřující obratovost (vázanost) majetku jako celku i jednotlivých jeho částí. 

(Neumaierov a Neumaier, 2002; Baran a kol., 2006, s. 88) 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 3 Vývoj ukazatele obratovosti 
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Tab. 8 Ukazatele aktivity 

Ukazatel aktivity 2008 2009 2010 2011 2012 

 Obrat celkových aktiv 2,49 2,37 2,45 2,09 2,37 

 Obrat zásob 15,69 29,26 21,46 17,14 23,24 

ve dnech           

 Doba obratu zásob 23 19 14 19 17 

 Doba splatnosti pohledávek 24 27 26 28 26 

 Doba splatnosti krátkodobých závazků 51 49 42 60 64 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka č. 8 zachycuje obratovost i dobu obratu jednotlivých položek společnosti 

JAFRA, s. r. o. V grafu č. 3 není uveden obrat celkových aktiv, z tabulky je však patrné, 

že společnost efektivně využívá svá aktiva. Tento fakt dokazuje i skutečnost, že obrat 

celkových aktiv je vyšší než požadovaná minimální hodnota 1. V grafu je zaměřena 

pozornost pouze na ukazatele doby obratu. Doba obratu zásob byla nejnižší v roce 2009, 

kdy její nízká hodnota se projevila také v roce 2012. Doba obratu zásob dosahuje 

průměrné hodnoty 17,6 dnů. Čím menší je, tím společnost efektivněji řídí svůj sklad 

zásob, dochází ke snižování finančních zdrojů vázaných v podniku, které mohou být 

využity jiným způsobem, což naopak přinese i zvýšení rentability. Pozitivním jevem při 

srovnání doby splatnosti pohledávek a doby splatnosti závazků je fakt, že doba obratu 

závazků je vyšší než doba obratu pohledávek. Znamená to, že společnost neúvěruje své 

odběratele a nedostává se tak do postavení věřitele pro své zákazníky. 

D) Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti slouží pro monitorování struktury finančních zdrojů podniku. 

Zadluženost vyjadřuje, nakolik podnik využívá cizí zdroje. Jde o zajímavý ukazatel 

nejen pro manažery a vlastníky, ale i pro externí subjekty, jako jsou například 

potencionální investoři, konkurenti a banky. Ta se podle výšky míry zadluženosti 

rozhoduje o poskytnutí či neposkytnutí úvěru. (Baran a kol., 2006, s. 94) 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4 Vývoj celkové zadluženosti v letech 2008−2012 

 

Tab. 9 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatel zadluženosti 2008 2009 2010 2011 2012 

 Celková zadluženosti (%) 45,67 37,76 39,16 49,27 45,51 

 Ukazatel úrokového krytí 17,71 14,51 16,17 3,27 8,30 

 Koeficient samofinancování (%) 54,33 62,24 60,84 50,73 54,49 

 Pákový ukazatel 1,84 1,61 1,64 1,97 1,84 

Zdroj: vlastní zpracování 

Křivka v grafu č. 4 znázorňuje celkovou zadluženost, která je definována jako podíl 

celkových závazků k celkovému majetku. Hodnota tohoto ukazatele se ve společnosti 

JAFRA pohybuje v rozmezí od 37 % do 49 %. Podle odborných zdrojů by měla být 

hodnota celkové zadluženosti maximálně 35 % až 60 %. Ze získaných údajů společnost 

dosahuje optimálních hodnot, tj. analyzovaný podnik je na tom velmi dobře. Nejvyšší 

hodnota byla zaznamenána v roce 2011, 49,27 %.   

Ukazatel celkové zadluženosti se pojí i s dosaženými hodnotami výsledku hospodaření 

(kapitola 4.4.2).  

45,67 

37,76 39,16 

49,27 
45,51 

0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

2008 2009 2010 2011 2012 

%
 

Vývoj celkové zadluženosti 

Celková zadluženosti (%) 



VUT v Brně, Fakulta podnikatelská  

55 

4.4.2 Absolutní ukazatele 

A) Vývoj výsledku hospodaření 

Hospodářský výsledek, ukazatel vypovídající o úspěšnosti podnikatelské činnosti 

společnosti patřící mezi jeden z nejvýznamnějších ukazatelů, jehož vývoj je uveden 

v grafu č. 5 a tabulce č. 10.  

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 5 Vývoj výsledku hospodaření 

 

Tab. 10 Vývoj výsledku hospodaření 

Ukazatel výsledku hospodaření (tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 2012 

 Výsledek hospodaření za účetní období 2 813 2 911 1 972 319 1 470 

Zdroj: vlastní zpracování 

V grafu č. 5 je zachycený vývoj výsledku hospodaření v letech 2008−2012. V roce 2009 

společnost vykazovala nejvyšší zisk, který má však v posledních letech klesající trend. 

Tento pokles je následkem hospodářské krize. Největší propad výsledku hospodaření je 

zaznamenán v roce 2011. Příčinou tak velkého snížení jeho hodnoty je způsoben nižším 

množství zakázek a tedy poklesem tržeb za prodej zboží. Přes veškerou nepříznivou 

situaci lze konstatovat, že chování firmy směřuje pozitivní cestou a i v tomto období, 
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kdy trh je přesycen levným dovozem obuvi, stále dosahuje kladného výsledku 

hospodaření. 

B) Analýza cash-flow 

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 6 Vývoj cash-flow v letech 2008−2012 

Zjednodušený pohled na vývoj cash-flow v letech 2009−2012 z provozní, finanční 

a investiční činnosti, prezentuje tabulka č. 8. Výše peněžní toků z provozní činnosti je 

ovlivněna zvláště rozdílnou výší krátkodobých pohledávek a závazků, zásob a jejich 

proměnlivým stavem během sledovaného období. 

Z tabulky č. 11 je patrné, že v letech 2009−2012 dochází k postupnému snižování 

peněžních prostředků. V roce 2010 se dokonce hodnota CF dostala až do záporné 

hodnoty. CF z provozní činnosti roste, tj. společnost vykonává svoji obchodní činnosti 

správně. Cash flow z investiční činnosti se nachází v záporných hodnotách s klesající 

tendencí. Záporná hodnota vyjadřuje kroky, které vedou k investičním aktivitám, 

tzn., jde o výdaje na získání stálých aktiv a společnost investuje do svého rozvoje. Cash 

flow z finanční činnosti má minusové hodnoty, ale rostoucí tendenci. V tomto případě 

dochází k přeměně dlouhodobých závazků na finanční prostředky.  
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Tab. 11 Vývoj peněžních toků 

Cash-flow (v tis. Kč) 2009 2010 2011 2012 

 Počáteční stav peněžních prostředků 856 1 200 308 625 

 CF z provozní činnosti 3 258 854 8 989 5 094 

 CF z investiční činnosti -2 754 -1 843 -8 695 -4 879 

 CF z finanční činnosti -160 97 23 -51 

 Čisté zvýšení/snížení peněžních prostředků 344 -892 317 164 

 Konečný stav peněžních prostředků 1 200 308 625 789 

Zdroj: vlastní zpracování dle údajů společnosti JAFRA, s. r. o. 

4.4.3 Rozdílové ukazatele  

A) Analýza čistého pracovního kapitálu 

Tab. 12 Analýza čistého pracovního kapitálu 

Čistý pracovní kapitál (v tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 2012 

 Oběžná aktiva 41 331 37 202 42 502 47 952 45 162 

 Krátkodobé cizí zdroje 18 535 13 932 17 112 28 518 25 019 

 ČPK 22 796 23 270 25 390 19 434 20 143 

 ČPK/OA 55,15% 62,55% 59,74% 40,53% 44,60% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Viditelný přebytek krátkodobých aktiv nad krátkodobými cizími zdroji značí o zdravé 

likviditě podniku. ČPK lze charakterizovat jako tzv. finanční polštář, který podniku 

umožní nepřestávat ve svých aktivitách i v případě, že by musel řešit nenadálou 

nepříznivou událost, která by vyžadovala značný úbytek peněžních prostředků.  A tedy 

kladné hodnoty ČPK svědčí o tom, že má společnost dostatečný „finanční polštář“ pro 

krytí neočekávaných závazků. Podíl ČPK na oběžných aktivech v letech 2008 až 2010 

převyšoval hodnotu 50 %, v posledních dvou letech klesá. Avšak stále se pohybuje 

v doporučených hodnotách vydaných Ministerstvem průmyslu a obchodu (30 %−50 %). 

4.4.4 Ostatní ukazatele 

Při provádění finanční analýzy lze využít i dalších ukazatelů. V rámci vývoje ostatních 

ukazatelů byly vybrány položky obsažené v tabulce č. 13. První tři řádky tabulky jsou 

věnovány poměru vybrané položky připadající na jednoho zaměstnance. Vývoj 

přidaného hodnoty vztažený k počtu zaměstnanců v roce 2011 vykazuje nejvyšší 
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hodnoty. Tento nárůst byl způsoben zvýšením položky „Služby“ ve výkonové spotřebě. 

Hodnota tržeb připadající na jednoho zaměstnance se v letech 2011 a 2012 zvyšuje. 

Osobní náklady mají v průběhu let kolísavý trend. Tento stav je dán fluktuací 

zaměstnanců.  

U zmíněných tří ukazatelů lze hodnotit stav za uspokojující, neboť růst osobních 

nákladů se vyvíjí proporcionálně s tržbami i přidanou hodnotou. Znamená to, pokud 

rostou osobní náklady, měly by růst tržby i přidaná hodnota a naopak. 

Tab. 13 Ostatní ukazatele 

Položka 2008 2009 2010 2011 2012 

 Přidaná hodnota / Počet zaměstnanců (v tis. Kč) 299,96 285,03 297,49 302,32 284,57 

 Tržby / Počet zaměstnanců (v tis. Kč) 1001,44 940,63 992,46 1050,80 1058,36 

 Osobní náklady / Počet zaměstnanců (v tis. Kč) 263,37 257,66 248,84 274,96 248,22 

 Přidaná hodnota / Výnosy 28,54% 29,62% 28,71% 27,25% 26,21% 

 Osobní náklady / Přidaná hodnota 87,80% 90,40% 83,65% 90,95% 87,23% 

 Odpisy / Přidaná hodnota 5,78% 3,73% 6,67% 7,34% 10,87% 

 Nákladové úroky / Přidaná hodnota 0,46% 0,67% 0,42% 0,66% 0,65% 

 VH před zdaněním / Přidaná hodnota 7,65% 9,07% 6,39% 1,50% 4,44% 

Zdroj: vlastní zpracování 

Poslední čtyři uvedené položky v tabulce č. 9 jsou vztaženy k přidané hodnotě, která 

představuje významnou ekonomickou veličinou pro srovnání. V analyzovaném období 

dochází k nárůstu podílu odpisů a proměnlivému podílu osobních nákladů. V roce 2009 

dosáhla společnost nejvyššího podílu VH před zdaněním na přidané hodnotě. 

Tab. 14 Nákladovost výkonů společnosti 

Položka 2008 2009 2010 2011 2012 

 Náklady celkem / Výkony 103,98% 103,99% 101,68% 103,23% 103,32% 

 Spotřeba materiálu / Výkony 61,11% 54,99% 58,60% 58,19% 62,38% 

 Služby / Výkony 8,60% 13,45% 11,79% 13,62% 10,28% 

 Osobní náklady / Výkony 26,60% 28,53% 24,77% 25,64% 23,85% 

Zdroj: vlastní zpracování 

U analýzy nákladovosti výkonů, vývoj podílu spotřeby materiálu byl ovlivněn větším 

množstvím zakázek a růstem cen energií za sledované období. Výkony srovnávané 

s celkovými náklady se v jednotlivých letech vyvíjí téměř konstantně. Pouze v roce 



VUT v Brně, Fakulta podnikatelská  

59 

2010 došlo oproti ostatním rokům k poklesu o cca 1,98 %. Vývoj osobních nákladů 

reaguje na vývoj počtu zaměstnanců a nárůstu průměrné mzdy zaměstnanců v podniku. 

Při tvorbě kauzální mapy nestačí pohled na finanční situaci firmy. Důležité je vědět, co 

stojí v pozadí finančních výsledků, co je jejich hybatelem. Je zdůrazňována nutnost 

vyváženého (balanced) podchycení všech nejdůležitějších skutečností, jež determinují 

hodnotu firmy, a znázornění výsledného skóre firmy, co se týče hodnocení její 

schopnosti výkonu. (Neumaierová a Neumaier, 2002, s. 155) 

4.5 SWOT analýza 

Podnikatelské subjekty, které ještě nevytvořily systém BSC měřítek výkonnosti, při 

vyhodnocování současné situace spoléhají ve značné míře na finanční informace. 

Analýza SWOT patří do analýzy vnitřního prostředí, která přezkoumává vlastní 

výkonnost a způsobilost organizace. Na určení silných a slabých stránek se účastníci 

strategického plánování zaměřují po dokončení analýz vnitřního a vnějšího prostředí 

 a přechází na provedení SWOT analýzy. (Kaplan a Norton, 2010) 

Společnost díky své tradici a geografickému umístění přímo uprostřed Evropy, know-

how a zkušenostem nasbíraných za několik desetiletí se snaží využívat ve svůj prospěch 

a tyto faktory lze předkládat jako silné stránky podniku. V rámci postupného 

navyšování výroby, což vede ke zvyšování produktivity, však dochází k problémům 

s nedostatečnou kapacitou skladů. S tím také souvisí nepružné rozhodování, jak tuto 

situaci řešit a zároveň z důvodu nedodržování organizační struktury právě dochází 

k oslabení společnosti. Bohužel kvůli konkurenci, zejména levným dovozům zboží 

z Asie, představuje tento trend pro společnost hrozbu v podobě vyšších nákladů či 

odlivu zákazníků. Na druhou stranu má možnost využít příležitostí, které se společnosti 

nabízí. Jde zejména o možnost podání žádosti o dotace z Evropské unie pro rozšíření 

své výrobní kapacity a svého sortimentu, dále je zde možnost více investovat 

do marketingové propagace a následně rozšířit okruh svých zákazníků a dostat se více 

do povědomí jiným odběratelům a výrobcům obuvi, které operují nejenom na domácím, 

ale také na zahraničním trhu.  
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Tab. 15 SWOT analýza 

Zdroj: vlastní zpracování v programu SmartDraw 
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5 NÁVRH IMPLEMENTACE KONCEPTU BALANCED 

SCORECARD PRO SPOLEČNOST JAFRA 

SHOECOMPONENTS, S. R. O. 

Návrhová část vychází ze stanoveného cíle diplomové práce, která směřuje k vytvoření 

zjednodušeného projektu implementace metody Balanced Scorecard do strategického 

systému řízení společnosti JAFRA shoecomponents, s. r. o. za účelem zvýšení její 

výkonnosti. Poté se podnik bude moci rozhodnout, zda zpracovaný koncept zavede 

nebo od něj ustoupí. 

Návrh projektu poslouží nejen ke stanovení strategických cílů a jejich měřítek, ale 

i k posouzení projektových předpokladů, vyčíslení nákladů a v neposlední řadě 

k rozpoznání možných rizik a přínosů, které by implementace BSC do řízení společnosti 

přinesla. 

Zvoleným modelem implementace BSC je osvědčený pětifázový model vyvinutý 

společností Horváth & Partners. 

5.1 Vytvoření organizačních předpokladů pro implementaci 

Pro bezproblémový průběh implementace konceptu Balanced Scorecard je nutností 

stanovit pravidla, týkající se zajištění řízení vlastního projektu, zabezpečení komunikace 

a účasti, tedy organizace projektu.  

Úvodní aktivitou připravovaného projektu bude výběr a školení kompetentních osob 

začleněných do projektového týmu. Ten bude složen ze zaměstnanců a vedení 

společnosti, kteří budou zajišťovat celé řízení projektu. Budou mít na starost jeho 

průběh a ponesou zodpovědnost za jeho úspěšnou realizaci. V rámci organizace 

projektu byly do projektového týmu vybrány zainteresované osoby, které v podniku 

působí delší dobu, tzn., znají strategii podniku a jeho vizi, mají přehled o dění, o vývoji 

společnosti za poslední roky, znají obchodní partnery apod. Do projektového týmu byli 

zařazeni ředitel společnosti, výrobní ředitel, mistr provozu a osoba (např. student/ka), 

která bude zastávat funkci koordinátora i poradce. Na začátku se budou konat setkání, 

tzv. workshopy s jeho hlavními účastníky. Cílem těchto setkání je představit koncepci 

BSC, zajistit maximální informovanost o plánovaném konceptu, seznámit je s výhodami 



VUT v Brně, Fakulta podnikatelská  

62 

a nevýhodami této metody. V neposlední řadě seznámit členy týmu s postupem 

zavádění konceptu BSC do systému řízení společnosti, výběru navrhovaných 

strategických cílů, měřítek, jejich cílových hodnot a strategických akcí. 

Další činností této fáze je rozhodnutí o procesu celopodnikového zavedení tohoto 

nástroje, které se odrazí v každodenním chodu podniku. Úkolem vedoucích pracovníků 

bude vytvořit předpoklady pro pozitivní přijetí a porozumění této změny u všech 

zaměstnanců. Zároveň by měla být vyjasněna otázka pilotního projektu, který je 

důležitý bez ohledu na podobu BSC v celém podniku. Pomocí pilotního projektu může 

společnost obecně posoudit účelnost a efektivnost koncepce a výsledky z něj využít při 

rozšiřování Balanced Scorecard nebo důsledkem může být odložení či dokonce upuštění 

od dalšího pokračování v projektu zavedení BSC.  

5.1.1 Časový harmonogram projektu 

Pro zajištění plynulého nasazení BSC, integraci do současného systému řízení 

a ověřování funkčnosti systému, napomáhá sestavený časový plán průběhu 

implementace projektu, který obsahuje přehled všech činností plánovaných pro aplikaci 

BSC tak, aby byl projekt úspěšný. 

Jde o předběžný časový plán projektu, ze kterého může společnost vycházet, pokud by 

souhlasila s jeho zavedením. Má sloužit jako orientační vodítko, podpůrný a kontrolní 

prostředek postupu implementace. Celková doba potřebná pro zavedení BSC 

do systému řízení je stanovena na 11 měsíců. Časový plán v sobě zahrnuje setkání, která 

se budou konat v závislosti na času potřebném pro jednotlivé činnosti. Toto rozpětí je 

dáno především z důvodu obsahového zaměření workshopů. Je nutné, aby každá dílčí 

část byla zpracována precizně a jednotlivá setkání vždy vedla k dalšímu pokroku v práci 

implementace BSC.  

Během prvního měsíce by měl být vytvořen organizační rámec přizpůsobený 

podmínkám podniku. Výsledkem projektové organizace je určení osob, které budou 

začleněni do projektového týmu, rozdělení jednotlivých rolí a jejich funkce. V rámci 

tohoto období proběhne školení s cílem seznámit projektový tým s metodologií 

Balanced Scorecard, jeho architekturou a průběhem. Účastníci musí pochopit, proč je 

v rámci procesu integrace BSC potřeba aktivně komunikovat a naučit se, jak na to. 
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Dalším kritériem školení je seznámit tým s časovým a obsahovým členěním projektu 

a naučit je, jak předcházet případným problémům a jak je odstranit. 

Následujících pět měsíců je věnováno tvorbě Balanced Scorecard. Před sestavením bude 

provedena strategická analýza, od které se odvíjí vyjasnění strategie. V dalších krocích 

tvorby dochází k vyjasnění principů tvorby, tj. odvození strategických cílů, zobrazení 

vztahů příčin a následků v podobě strategické mapy, výběru měřítek a definování 

cílových hodnot, určení strategických akcí a k nim přiřazení oprávněných osob. Teprve 

nyní, kdy jsou definována měřítka nebo určeny strategické akce, může dojít k postupné 

realizaci strategie. Pro zajištění dlouhodobého úspěchu konceptu je zapotřebí jeho 

akceptace, kterou dosáhneme pouze intenzivní a interaktivní komunikací v rámci celého 

procesu. 

Poslední měsíce je realizován plán implementace BSC. Bylo stanoveno období, během 

kterého proběhne jeho zavedení do celého podniku, přičemž je zapotřebí neustálá 

koordinace týmu zodpovědného za přijetí a rozšíření Balanced Scorecard. Samotné 

vytvoření konceptu BSC je pouze začátkem úspěšné realizace projektu. Nestačí pouze 

model vytvořit, integrovat ho do systému řízení a rozšířit do povědomí zaměstnanců, je 

zapotřebí ho permanentně aktualizovat a přizpůsobovat potřebám společnosti. 

Časový harmonogram může být posunut už v jeho samotném začátku z důvodu 

nevčasného nastudování metody BSC managementem společnosti, pracovního vytížení 

členů projektového týmu apod., a ne vždy je tým schopen předvídat rizika spojená 

s implementací. Proto je v harmonogramu zakomponována časová rezerva, která má 

v případě nedodržení stanoveného plánu, poskytnout prostor pro vyřešení případných 

nesrovnalostí a nedostatků, do té doby již realizovaných aktivit. 
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Tab. 16 Časová plán zavádění BSC 

Zdroj: vlastní zpracování 

5.1.2 Rozpočet projektu 

Implementaci projektu nelze provést, aniž by nebyly vynaloženy určité náklady. 

Pro odhad předběžných nákladů spojených s projektem, je nutné provést jeho 

nákladovou analýzu a stanovit předběžný rozpočet.  

Rozpočet projektu bude stanoven v závislosti na možnostech společnosti s ohledem 

na finanční prostředky, které by musela vynaložit, rozhodne-li se pro jeho 

implementaci. Společnost se bude snažit zajistit většinu potřebných činností 

souvisejících s integrací BSC do systému řízení sama a služby externí poradenské 

společnosti využije v začátcích realizace. Přehled nákladů spojených s implementací 

BSC obsahuje tabulka č. 23 (jde o úspornou variantu financování projektu). 
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Tab. 17 Předběžný rozpočet nákladů spojených s implementací BSC 

Zdroj: vlastní zpracování 

Školení zaměstnanců 

Pro správné pochopení myšlenky systému řízení založeného na metodě Balanced 

Scorecard, je lepší využít služeb poradenských společností. Pro osoby začleněné 

do projektového týmu je navrženo dvoudenní školení ve vzdělávací a poradenské 

společnosti Gradua-CEGOS, s. r. o. se sídlem v Praze. Základním cílem kurzu je získat 

ucelený pohled na potenciál BSC, jehož implementace do podniku přinese a co daná 

metodologie BSC vše obnáší. Cena kurzu včetně DPH (21 %) je ve výši Kč 9 680,-- 

za osobu, přičemž délka kurzu je v rozsahu 2 dnů. Celkové náklady tedy vychází 

na Kč 38 720,-- pro 4 osoby. Se vzděláváním v oblasti BSC jsou spojeny i vedlejší 

náklady, které budou muset být zahrnuty do rozpočtu projektu. Jedná se zejména 

o úhradu cestovních výloh, jejichž hodnota dosahuje Kč 10 900,--. 

Interní náklady 

Implementace BSC si vyžaduje i náklady, které budou vynaloženy na jednotlivé 

zaměstnance, resp. členy projektového týmu, kteří v době konzultací projektu nebudou 

moci vykonávat vlastní práci. Své obvyklé pracovní povinnosti si budou muset splnit 

na úkor přesčasu. Tím dojde k navýšení přesčasových hodin, popř. vyplácení prémie, 

v úvaze je i přijmutí nového zaměstnance. Celkové interní náklady byly naplánovány 

ve výši Kč 180 400,--.  

Úprava informačního systému 

Společnost k řízení svých klíčových podnikových činností nevyužívá ucelený 

informační systém, který by ji poskytl kompletní přehled o dění ve společnosti. 

V případě implementace BSC bude zapotřebí informační systém zavést, aby dokázal 

Rozpočet projektu Jednotka Počet
Cena 

za jednotku

Cena 

celkem

 Školení zaměstnanců osoba 4 9 680 38 720

 Vedlejší náklady spojené se školením 10 900

    - cestovné km 590 10 5 900

    - diety (2 dny) osoba 4 250 1 000

    - ubytování osoba 4 1 000 4 000

 Interní náklady hod. 820 220 180 400

 Informační systém ks 1 75 000 75 000

 Celkem 305 020
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pokrýt požadavky dle definice konceptu. Implementace nového IS začíná konfigurací 

systému. Díky této technické podpoře bude mít společnost tzv. zvýšení dohled a bude 

moci snadno získávat reporty týkající se jednotlivých stanovených ukazatelů BSC. Ceny 

softwarů se pohybují v různých cenových relacích. Pro velikost společnosti byly 

náklady na nákup softwaru podporující BSC odhadnuty na cca za Kč 75 000,--.  

5.2 Vyjasnění strategie 

Při objasňování otázky strategie společnosti má být získán kvalitní základ 

pro implementaci Balanced Scorecard. Dle publikace Horváth & Partners musí být před 

samotným vyjasněním strategie podniku uskutečněny analýzy, zabývající se identifikací 

silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, fází životního cyklu a kritických faktorů, 

jejichž výsledky se poté stávají důležitým podkladem pro diskuzi vedení podniku nad 

dílčími strategickými alternativami. Při vývoji podnikové strategie se zohledňuje jeho 

vize, výchozí podniková situace i odhad tržního vývoje. Následně dochází k vyjasnění 

strategických zaměření podniku, u nichž musí dojít k jednomyslnému odsouhlasení 

managementem. Výsledkem by měla být ucelená, jednoznačná a srozumitelná strategie 

vedoucí k zajištění dlouhodobé existence podniku. 

Pro naplnění strategie byly specifické cíle projektu nastaveny v souladu s očekáváním 

společnosti: 

 přizpůsobování systému řízení společnosti nově vznikajícím podmínkám s cílem 

zachovat především jeho pružnost a účinnost, 

 zkvalitňování služeb zákazníkům a vybudování silné pozice u klíčových 

obchodních partnerů, 

 minimalizace nákladů, 

 zvyšování efektivity výrobního procesu a úrovně technického vybavení, 

 zvyšování a harmonizace firemní kultury s potřebami společnosti řízené 

na základě metody BSC, 

 zvýšit dostupnost dalšího vzdělávání, tj. školení zaměstnanců za účelem podpory 

jejich osobních dovedností a znalostí a rozvíjení firemní kultury, které povede 

k větší loajalitě vůči podniku. 
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5.3 Tvorba BSC 

V této fázi již vzniká samotná metoda pro celý podnik, kdy musí být konkretizovány 

strategické cíle ve zvolených perspektivách. Musí dojít k propojení těchto cílů 

na základě řetězců příčin a následků, stanovena měřítka, cílové hodnoty a odsouhlaseny 

strategické akce. Tak dojde k porozumění strategii a k tvorbě výchozího bodu 

pro kontinuální sledování jejího naplnění a dosažení výsledků ve všech oblastech, které 

spolu souvisí.  

V navrhovaném modelu konceptu BSC jsou pro každou z perspektiv zvoleny tři, 

maximálně čtyři strategické cíle, které vychází z podnikové strategie a poznatků 

získaných prostřednictvím předešlých analýz. Všechny cíle jsou nastaveny tak, aby 

směřovaly k naplnění vize společnosti JAFRA, s. r. o., přičemž těžištěm zájmu je 

spokojený zákazník přinášející společnosti zisk. 

5.3.1 Odvození strategických cílů 

a) Strategické cíle finanční perspektivy 

Strategické cíle finanční perspektivy, které byly zvoleny i na základě finanční analýzy, 

obsahují tři cíle, které měří jejich finanční efekt a jsou vzájemně provázány. 

 Zajistit dlouhodobou stabilitu společnosti 

 Zajištění růstu rentability  

 Zvyšování přidané hodnoty 

Jde o klíčové cíle, které mají zajistit životaschopnost podniku v příštích letech a jež mají 

tvořit jádro celého konceptu BSC. Strategické cíle obsažené ve zbývajících 

perspektivách by měly finanční cíle podporovat a navazovat na ně. 

Prvním a zároveň vrcholovým strategickým cílem celého projektu BSC je "Zajištění 

dlouhodobé stability společnosti", budoucí prosperity a životaschopnosti společnosti. 

Důvodem je stále více se objevující silná konkurence z východu, která se s postupně 

sílícím vlivem může podepsat na fungování a výkonnosti podniku. Tento cíl představuje 

obranu proti případné hospodářské či finanční krizi. Proto je nutné být na neočekávané 

výkyvy na trhu připraven a pokud možno těmto hrozbám čelit. Další dva cíle finanční 

perspektivy mají napomáhat k dosažení primárního cíle. Jde o zajištění růstu rentability 

a zvyšování přidané hodnoty. 
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„Zajištění růstu rentability. Jde o podmínku, která má zajistit úspěšnou existenci 

podniku v budoucnosti. Perspektiva, která má vliv na okolí podniku, tj. obchodní 

partnery, zákazníky, bankovní instituce, ale i zaměstnance. Podnik díky pozitivním 

výsledkům bude působit stabilně a zdravě. Tento cíl lze také charakterizovat jako 

požadavek, který má zabezpečit produkční sílu podniku ve vymezené výši. Cíl je 

směřován zejména na zvyšování výnosnosti vlastního kapitálu (ROE). „Zvyšování 

přidané hodnoty“ lze dosáhnout především prodejem většího množství produktů, jež 

přispějí k růstu zisku. Zvýšení přidané hodnoty lze dosáhnout i snížením výrobních 

nákladů.  

b) Strategické cíle zákaznické perspektivy 

Společnost v rámci zákaznické perspektivy vybrala čtyři strategické cíle, pomocí 

kterých se bude snažit lépe poznat trh a své umístění na trhu, nové možnosti, které lze 

nabídnou svým stávajícím či potenciálním zákazníkům nebo to, jak je podnik vnímán 

zákazníky.  

 Růst spokojenosti zákazníků 

 Orientace na strategické obchodní partnery 

 Akvizice nových zákazníků 

 Zlepšování image podniku 

Nejvýznamnějším cílem je zvyšování spokojenosti zákazníků – cíl „Růst spokojenosti 

zákazníků“. Pouze spokojený zákazník dokáže zajistit společnosti pravidelné příjmy 

prostřednictvím opakujících se objednávek nabízených produktů. Nespokojený 

zákazník pak přechází ke konkurenci nebo hledá substituty. Proto by měla společnost 

sledovat a vyhodnocovat veškeré návrhy a připomínky k aktuálnímu stavu 

poskytovaných výrobků, které povedou k dobrým, nejen finančním, výsledkům 

společnosti.  „Orientace na strategické obchodní partnery“ je velmi důležitým cílem, 

který umožní společnosti navázat dlouhodobý vztah mezi ní a klientem, a tak si zajistí 

dlouhodobé zakázky. Nesmí se však zapomínat i na reference od odběratelů nebo jejich 

doporučení, které přispějí k navázání dlouhodobé obchodní spolupráce. Smyslem 

strategického cíle „Akvizice zákazníků“ je zajištění růstu počtu zákazníků, kteří vytváří 

dodatečný odbyt, který následně vede k růstu obratu. Získávání nových zákazníků 

pomáhá společnosti rozvíjet se, neboť noví zákazníci s sebou přináší i nové výzvy, které 
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vedou k neustálému zlepšování nabízených produktů a služeb. Jde o způsob budování 

nových obchodních vztahů a pronikání na nové trhy. „Zlepšování image podniku“ 

představuje čtvrtý strategický cíl, který může podnik splnit například účastí 

na veletrzích či investováním do nejrůznějších marketingových aktivit. Tak bude 

podpořeno povědomí o podniku nejen ve Zlínském regionu. 

c) Strategické cíle perspektivy interních procesů 

Procesní perspektiva má za úkol splnit čtyři strategické cíle. V rámci tohoto cíle 

perspektivy získá podnik potřebné výstupy a výsledné výkony procesů, které jsou nutné 

k naplnění perspektivy finanční a zákaznické.  

 Zlepšení interní komunikace 

 Zvyšování efektivnosti výrobního provozu 

 Modernizace technického vybavení 

 Dodržování bezpečnosti práce  

Všechny výše stanovené cíle jsou zaměřeny na zkvalitnění a zlepšení chodu uvnitř 

podniku. Mají tedy vliv i na udržení konkurenceschopnosti podniku, protože vedou 

ke snížení nákladů a úsporám času ve výrobním procesu. Také jsou nastaveny tak, aby 

umožňovaly posilovat inovační systém, který přináší nové řešení nejen pro zákazníky, 

ale i pro samotný podnik. K určení strategických cílů se vycházelo z analýzy SWOT. 

Jedním z cílů procesní perspektivy je „Zlepšení interní komunikace“. Tento cíl 

představuje problém nacházející se uvnitř společnosti a je možná nejvýznamnějším. 

Ve společnosti není zaveden žádný informační systém, který by usnadnil propojení 

komunikace mezi jednotlivými úseky. Komunikace tak vázne napříč podnikem, což 

může mít za následek nárůst nákladových položek, ztrátu času a toto vše může mít vliv 

i na dohotovení sjednaných zakázek. „Zvyšování efektivnosti výrobního provozu“ 

představuje ukazatel ovlivňující konkurenceschopnost a zároveň ukazatel ovlivňující 

úspěch podniku. Na zvýšení efektivity provozu by se mohli více podílet zaměstnanci 

například se svými nápady a návrhy. V případě realizace však musí být zajištěno 

vyhodnocování efektu přínosu. Strategický cíl „Modernizace technického vybavení“ má 

vést k neustálé modernizaci podniku a udržovat si schopnost reagovat na nové 

požadavky na trhu a nadále si zachovávat konkurenceschopnost. Posledním 

strategickým cílem perspektivy interních procesů je „Dodržování bezpečnosti práce“. 
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Aby společnost úspěšně obstála v konkurenci s ostatními domácími i zahraničními 

dodavateli, je si vědoma přístupu k zajišťování BOZP svých zaměstnanců. Každou 

chvíli hrozí zaměstnancům při jakékoli práci na stroji zranění. Je tedy zapotřebí 

dodržovat a respektovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tento cíl je 

podmínkou vedoucí ke zvyšování výkonnosti podniku, zlepšování výrobních procesů, 

snižování celkových nákladů apod. 

d) Strategické cíle perspektivy učení se a růstu 

Perspektiva potenciálu v sobě zahrnuje tři cíle sloužící k rozvoji infrastruktury potřebné 

pro realizaci strategie. Tedy takové zdroje, které vytváří předpoklady pro její zvládnutí, 

jako jsou znalosti, dovednosti, inovace, kreativita či technologie. 

 Pracovní rozvoj zaměstnanců 

 Sledování znalosti strategie podniku 

 Přístup zaměstnanců k informacím potřebným pro vykonávání své 

pozice 

Prvním strategickým cílem v perspektivě učení se a růstu je „Pracovní rozvoj“. 

Společnost si uvědomuje, že její zaměstnanci jsou jejich aktivem a hodnotou, jejich 

bohatstvím. Aby uspěli v tvrdé a silné konkurenci, musí neustále investovat do jejich 

rozvoje a odborného růstu. Pracovní rozvoj by měl vést k lepším výkonům a zabezpečit 

spravedlivé mzdové ohodnocení, tzn., v systému odměňování by se měly zohlednit 

jejich zásluhy. Pokud bude společnost více investovat do vzdělávání svých 

zaměstnanců, prohlubovat jejich kvalifikaci, investované prostředky se poté společnosti 

vrátí v podobě odborného přístupu pracovníků při výkonu své práce. Tím dojde 

i ke zlepšení kvality pracovního prostředí, vztahů na pracovišti a zvýší se celková 

spokojenost zaměstnanců. Zvýšením znalosti pracovníků se zvyšuje i spokojenost 

zákazníka. To může znamenat například větší objem zakázek nebo vyšší cenu a tedy 

i zisk. Aby byl koncept BSC správně integrován do systému řízení ve společnosti 

a došlo ke splnění dlouhodobého cíle společnosti, musí být zajištěno „Sledování 

znalosti strategie podniku“. Té bude dosaženo za předpokladu zlepšení toku 

strategických informací uvnitř podniku. Proto je nutno seznámit všechny zaměstnance 

s daným konceptem a zvýšit jejich povědomí o plánované strategii. V případě 

neseznámení zaměstnanců se strategií, provedení realizace změn, které z ní vycházejí, 
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bude obtížná. V případě strategického cíle „Přístup zaměstnanců k informacím 

potřebným pro vykonávání své pozice“, bude dosaženo lepšího a efektivnějšího 

pochopení strategie. V souvislosti s daným cílem dojde k zajištění zpětné vazby, která 

se projeví i ve zlepšené komunikaci mezi zaměstnanci a mezi nadřízenými. Komunikace 

a předávání informací zvýší kvalitu pracovních výsledků a organizaci práce.  

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obr. 16 Propojení strategie BSC a společnosti JAFRA, s. r. o. 

5.3.2 Vybudování vztahů příčin a následků 

Strategická mapa znázorněná na obrázku č. 17, sestavená z jednotlivých strategických 

cílů všech čtyř perspektiv, vychází ze vztahu příčin a následků. Díky ní je možné 

znázornit, jak plnění stanovených strategických cílů povede k naplnění vizí a poslání 

podniku, tj. k zajištění dlouhodobé stability podniku. 

Strategická mapa byla sestavena zdola-nahoru, tj. od perspektivy učení se a růstu 

směrem k perspektivě finanční. Perspektiva učení se a růstu má za následek zlepšování 
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interních procesů, díky kterým dochází k navyšování loajality zákazníků a zároveň 

k vyšší rentabilitě až je dosaženo primárního cíle zajištění dlouhodobé stability 

společnosti. 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obr. 17 Strategická mapa společnosti JAFRA, s. r. o. 

Při zhodnocení vztahů příčin a následků ze strategické mapy vyplývá, že pracovní 

rozvoj zvyšuje motivaci zaměstnanců, z důvodu většího přístupu k informacím. Pokud 

budou zaměstnanci mít k dispozici dostatečné množství informací, povede to 

k oboustranné výhodě, čímž bude dodržována strategie podniku. Na perspektivu 

interních procesů mají vliv předchozí perspektivy učení se a růstu. Zvyšování 

kvalifikace pracovníků působí na všechny cíle v oblasti interních procesů. Nejvíce je tak 

ovlivněna efektivita výrobního procesu, která největší měrou přispívá k dosažení 

strategických cílů v perspektivě zákaznické. Důležitým faktorem je zabezpečit 

zvyšování spokojenosti zákazníků, kteří následně ovlivňují míru spolupráce se 
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svými obchodními partnery. Příznivě ovlivňují povědomí o společnosti, neboť jejich 

kladné reference jsou pro firmu nejlepší reklamou. Podnik tak může navázat kontakt 

s novými partnery, kteří se v budoucnu mohou stát stálými zákazníky. Tyto skutečnosti 

poté působí na zvyšování přidané hodnoty, roste rentabilita a společnost směřuje 

ke svému hlavnímu vytyčenému cíli, zajistit dlouhodobou stabilitu společnosti. 

5.3.3 Výběr strategických měřítek a hodnot 

Strategický cíl je zcela popsán tehdy, když je stanovena jeho cílová hodnota. (Horváth 

& Partners, 2002, s. 192)  

Po určení vazeb mezi cíli k nim budou přiřazena měřítka, rozměry těchto měřítek, 

současné a požadované cílové hodnoty. Podklady pro sledování navrhnutých měřítek 

budou data z finanční analýzy a interních dokumentů. 

a) Finanční perspektiva 

V případě finanční perspektivy je primárním strategickým cílem zajištění dlouhodobé 

stability společnosti vyjádřené ukazatelem EVA. Tento "moderní" ukazatel v současné 

době představuje významné hodnotové měřítko výkonnosti podniku a vyjadřuje 

schopnost podniku generovat hodnotu pro své majitele. V případě EVA jde o výpočet 

ekonomického zisku, tedy zisku po odečtení účetních nákladů, daní a nákladů vlastního 

kapitálu a vloženého kapitálu. Společnost hodnotu EVA nepočítá, proto nejsou 

stanoveny přesné hodnoty, kterých má být dosaženo. Do budoucna se předpokládá 

s kladnou výší, aby zabezpečila tvorbu hodnoty.  

V rámci udržení konkurenceschopnosti je nezbytným předpokladem, aby ROE, jako 

jeden z klíčových ukazatelů hodnocení úspěšnosti podniku z pohledu vlastníků, 

nabývalo kladných hodnot nebo si alespoň udržovalo stabilní tempo. Hodnoty 

rentability by také měly nabývat vyšších hodnot a udržovat tak rostoucí trend při 

meziročním srovnání. V posledním analyzovaném roce byla hodnota ve výši 4,25 %. 

Společnost předpokládá, že cílová hodnota ukazatele by měla dosahovat 5 % až 7 %. 

Avšak tohoto strategického cíle lze dosáhnout pouze za přispění dalších definovaných 

strategických cílů. 

Zvyšování přidané hodnoty lze pozorovat přímo pomocí položky přidané hodnoty 

uvedené ve výkazu zisku a ztráty. Její výše se vypočítá jako rozdíl tržeb za prodej zboží, 
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vlastních výrobků a služeb, nákladů na prodej zboží a spotřebu materiálu, energie 

a služeb. Jde o vyjádření efektivnosti hospodaření společnosti a říká, jakou „hodnotu 

navíc“ podnik svojí činností vytvořil po uhrazení „spotřebovaných nákupů“. Přidaná 

hodnota dosáhla 40 409 tis. Kč  v roce 2012 a snahou společností je její 

navyšování o 5 %. To znamená, že v následujících prognózovaných letech by měly 

cílové hodnoty činit 44 551 tis. Kč. 

Tab. 18 Měřítka a cílové hodnoty finanční perspektivy 

Zdroj: vlastní zpracování 

b) Zákaznická perspektiva 

Pokud chce firma dobře prosperovat, je spokojený zákazník zárukou budoucích příjmů 

a prosperity podniku. Jeho vliv představuje důležitý aspekt při rozvoji podniku. Faktory 

ovlivňující spokojenost zákazníka spočívají zejména v kvalitě nabízených výrobků, 

jejich ceně, včasnosti dodávky, v postoji řešení případných reklamací a obecné úrovně 

jednání. 

Měřením a zlepšováním spokojenosti zákazníků získáváme zpětnou vazbu 

od zákazníků, prostřednictvím které můžeme identifikovat faktory, které je zapotřebí 

zlepšit pro zdárné udržení zákazníků. Společnost do dnešní doby neprovádí průzkum 

spokojenosti zákazníků, i když si uvědomuje jeho význam. V případě přijetí konceptu 

BSC by došlo k vytvoření dotazníků, pomocí kterých je možné vyhodnocovat 

spokojenost svých zákazníků. Dotazníky budou strukturovány do oblastí, které budou 

zákazníci hodnotit stupnicí známek využívaných ve škole, tj. čísly 1 až 5. Ze získaných 

údajů se vypočítá průměr představující index spokojenosti zákazníků. Čím nižší číslo, 

tím větší spokojenost. 

Zajištění dlouhodobé stability 

společnosti
EVA roční tis. Kč - kladná

Zvyšování přidané hodnoty Přidaná hodnota roční tis. Kč 40 409 44 551

Zajištění růstu rentability ROE roční % 4,25 5 až 7

Strategický cíl Měřítko
Frekvence

měření
Jednotka

Výchozí

hodnota

Cílová

hodnota
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Jedním z dlouhodobých cílů, i když doposud nebyl měřen, je udržování si strategických 

obchodních partnerů. Orientace na dlouhodobé zákazníky spočívá především 

v zabezpečení dlouhodobých zakázek. Dlouhodobý vztah mezi společností 

a obchodními partnery se zákonitě promítne i při sjednávání obchodních podmínek.  

Zvyšováni image podniku a jeho povědomí bude zajištěno účastí na výstavách 

a veletrzích, modernizací webových stránek nebo uvedením článků v odborných 

časopisech apod. 

Tab. 19 Měřítka a cílové hodnoty zákaznické perspektivy 

 Zdroj: vlastní zpracování 

c) Perspektiva interních podnikových procesů 

Prvním strategickým cílem dané perspektivy je zlepšování interní komunikace, která by 

měla vést ke snížení nákladů, snížení zmetkovitosti a úspoře času. Komunikace 

ve společnosti představuje značný problém, který následně vyúsťuje ve vznik výše 

zmíněných záležitostí. Pro zamezení navyšování zmetkovitosti a časových prodlev, 

které souvisí s výkonovou spotřebou, bylo zvoleno měřítko podílu výkonové spotřeby 

k výnosům. Cílem společnosti je snižovat výchozí hodnotu přibližně o 4 % ročně. 

V rámci cíle zvyšování efektivnosti výrobního procesu byla vybrána dvě měřítka, 

pomocí kterých lze dosáhnout cílových hodnot. První z nich se zaměřuje na práci 

přesčas. Tato forma vykonávané práce je v každém podniku a žádná firma se bez ní 

neobejde. Předpokládá se, že při výkyvech ve výrobě a při snaze splnit požadavky 

zákazníků včas, musí být přikročeno i k této variantě. Proto je v zájmu společnosti 

udržovat optimální míru přesčasů a snahou je zajistit plynulost výroby a snížit náklady, 

Růst spokojenosti zákazníků Index spokojenosti roční 1 až 5 - 2 a méně

Orientace na strategické

obchodní partnery

Obchodní vztah trvajjící

déle než 5 let
roční % - 100%

Akvizice nových zákazníků
Hodnocení potenciálu

další spolupráce
roční 1 až 6 - 3 a více

Zlepšování image podniku Počet propagací roční počet - 10

Cílová 

hodnota
Strategický cíl Měřítko

Frekvence

měření
Jednotka

Výchozí

hodnota
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které jsou vyvolány prací přesčas. Společnost bude usilovat o udržení podílu práce 

přesčas v maximální výši 10 %. Druhým zvoleným ukazatelem tohoto strategického cíle 

je produktivita práce. Její výsledek udává, kolik Kč vytvořil jeden zaměstnance za dané 

období. Produktivita roste v důsledku lepších pracovních procesů, prohlubování znalosti 

zaměstnanců, modernějších technologií či vyšší pracovní zručností. Snahou společnosti 

je navyšování produktivity práce meziročně o 5 %. 

Cílem zkvalitnění technického vybavení je snaha udržovat určitý standard technického 

vybavení. Modernizace zařízení napomáhá podniku zachovávat si vysokou úroveň 

schopností, a tak bez problému reagovat na požadavky na trhu. Díky tomu si podnik 

zachovává svou konkurenceschopnost. Zájmem společnosti je průběžné investování 

a modernizace výrobního zařízení a strojů. Společnost v roce 2012 investovala 

do vybavení 1 040 tis. Kč. V dalších letech jsou cílové hodnoty předběžně nastaveny 

do výše 6 000 tis. Kč. Důvodem je rozsáhlá investice v roce 2011. 

V posledních letech docházelo k většímu výskytu úrazů. Za období 2008−2012 bylo 

v průměru 8 úrazů za rok. Nejvyššího počtu úrazů bylo dosaženo v roce 2011 

s počtem 12 úrazů. Výchozí hodnota za poslední rok není nijak závratná, avšak 

snižování pracovních úrazů se projeví i na činnostech podniku a jejich nákladech. 

Zaměstnanci jsou každým rokem proškoleni v oblasti BOZP. V dnešní době BOZP 

zahrnuje bezpečnost, sociální ochranu a ochranu zdraví. Společnost by ráda eliminovala 

úrazovost, a proto byla cílová hodnota nastavena na maximálně 2 úrazy za rok. 
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Tab. 20 Měřítka a cílové hodnoty perspektivy interních procesů 

Zdroj: vlastní zpracování 

d) Perspektiva učení se a růstu 

Pracovní rozvoj stávajících zaměstnanců, tedy zvyšování jejich kvalifikace je dalším 

důležitým aspektem zvyšování výkonnosti podniku. V současné době se pro 

zaměstnance nekonají žádná školení či semináře. Většinou se těchto akcí účastní pouze 

mzdová účetní a ekonomka, jejichž oblasti prochází zejména legislativními změnami. 

Protože je nutné sledovat stále měnící se podmínky, které mají také vliv na chod firmy, 

musí se stát pravidelná školení pracovníků samozřejmostí. Do příštích let se počítá 

alespoň s jedním či dvěma odbornými kurzy za rok. U technickohospodářských 

pracovníků je třeba provést jako první školení na práci s interním informačním 

systémem. 

Pro úspěšnou implementaci konceptu BSC je významnou podmínkou celopodniková 

znalost zvolené strategie, z níž BSC vychází. Proto je nutné tuto problematiku sledovat. 

Měřítkem tohoto cíle je míra informovanosti zaměstnanců, kdy podnik by rád dosáhl 

100% informovanosti. 

Zlepšit tok strategických informací uvnitř podniku je dalším a posledním strategickým 

cílem, díky němuž by měl být zajištěn přístup zaměstnanců k informacím potřebným 

pro vykonávání své pozice. Informační funkce ve společnosti stále není na tak vysoké 

Zlepšování interní komunikace
Podíl výkonové spotřeby

k výnosům
roční % 69,95 61

Přidaná hodnota/celkový 

počet zaměstnanců
roční tis. Kč 284,57 314 až 350

Počet odpracovaných 

přesčasových hodin/

Celkový počet 

odpracovaných hodin

roční % 6,78 max. 10

Modernizace technického

vybavení

Investice do technického

vybavení
roční tis. Kč 1 040 6 000

Dodržování bezpečnosti

práce
Počet úrazů roční počet/rok 4 2

Zvyšování efektivnosti 

výrobního provozu

Strategický cíl Měřítko
Frekvence

měření
Jednotka

Výchozí

hodnota

Cílová 

hodnota
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úrovni a právě pomocí této metody by mělo dojít k vzájemnému zlepšení komunikace 

mezi jednotlivými úseky společnosti. Měřítkem by se měla stát produktivita práce 

na zaměstnance, jejíž hodnota by měla dosahovat 100 procent, tj. všem pracovníkům 

musí být zajištěno dostatečné množství informací, a tak bude zajištěno i sledování 

zpětné vazby.  

Tab. 21 Měřítka a cílové hodnoty perspektivy učení se a růstu 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pracovní rozvoj zaměstnanců
Procento školených

zaměstnanců
roční tis. Kč/zam. 1,6 2,5

Sledování znalosti strategie

podniku

Míra informovanosti

zaměstnanců
roční % - 100%

Přístup zaměstnanců 

k informacím potřebným

pro vykonavání své pozice

Produktiva práce

na zaměstnance
roční % - 100%

Cílová

hodnota
Strategický cíl Měřítko

Frekvence

měření
Jednotka

Výchozí 

hodnota
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5.3.4 Shrnutí strategických měřítek 

Tab. 22 Shrnutí strategických měřítek modelu BSC 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

Měřítko
Frekvence

měření
Jednotka

Výchozí

hodnota

Cílová 

hodnota

F1
Zajištění dlouhodobé 

stability společnosti
EVA roční tis. Kč - kladná

F2
Zvyšování

přidané hodnoty
Přidaná hodnota roční tis. Kč 40 409 44 551

F3
Zajištění růstu 

rentability
ROE roční % 4,25 5 až 7

Z1
Růst spokojenosti

zákazníků
Index spokojenosti roční 1 až 5 - 2 a méně

Z2

Orientace 

na strategické

obchodní partnery

Obchodní vztah

trvající déle než

5 let

roční % - 100%

Z3
Akvizice nových

zákazníků

Hodnocení potenciálu

další spolupráce
roční 1 až 6 - 3 a více

Z4
Zlepšování image

podniku
Počet propagací roční počet - 10

P1
Zlepšování interní

komunikace

Podíl výkonové

spotřeby k výnosům
roční % 69,95 61

Přidaná 

hodnota/celkový

počet zaměstnanců

roční tis. Kč 284,57 314 až 350

Počet odprac.přesčas.

hodin/celkový počet

odprac. hodin

roční % 6,78 max.10

P3
Modernizace 

technického vybavení

Investice do 

technického vybavení
roční tis. Kč 1 014 6 000

P4
Dodržování

bezpečnosti práce
Počet úrazů roční počet/rok 4 2

R1
Pracovní rozvoj

zaměstnanců

Investice do vzdělání/

celkový počet zam.
roční tis. Kč/zam. 1,6 2,5

R2
Sledování znalosti

strategie podniku

Míra informovanosti

zaměstnanců
roční % - 100%

R3
Přístup zaměstnanců

k informacím

Produktivita práce

za zaměstnance
roční % - 100%

Zvyšování efektivnosti

výrobního provozu
P2

Strategický cíl
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5.3.5 Stanovení strategických akcí 

Strategické akce jsou nadřazeným pojmem pro veškerá opatření, projekty, programy 

a jiné iniciativy, které umožní dosažení cílových hodnot a povedou k realizaci 

stanovených strategických cílů. 

a) Finanční perspektiva 

V oblasti finanční perspektivy byly určeny následující strategické akce: 

 Pravidelná finanční analýza podniku, průběžná kontrola výkonnosti podniku. 

 Finanční řízení založené na tvorbě hodnoty podniku – hodnocení 

prostřednictvím ukazatele EVA. 

 Analýzy nákladů, zdůraznění slabých míst, zavedení opatření k jejich 

minimalizaci. 

 Sledovat podíl nákladů na výnosech. 

 Analýza získání cizího kapitálu jako možnost spolufinancování investičních 

projektů z fondů EU. 

 

b) Zákaznická perspektiva 

V oblasti zákaznické perspektivy byly určeny následující strategické akce: 

 Provádět analýzy potřeb zákazníků. 

 Provádět hodnocení spokojenosti zaměstnanců. 

 Provádět hodnocení potenciálu v rámci další spolupráce u zákazníků 

společnosti. 

 Rozšířit povědomí o společnosti – účast na tuzemských i zahraničních 

veletrzích, tj. vytvářet si dobrou image, prostřednictvím aktivní marketingové 

komunikace a modernizace webových stránky. 

 Vytvořit databázi konkurence, sledovat vývoj nejsilnějších firem v odvětví. 

 Vytvořit databázi dodavatelů a odběratelů – u odběratelů sledovat jednotlivé 

zákazníky podle velikosti obratu, přidané hodnoty, délky spolupráce, místa sídla 

zákazníka apod. 

 Redukce kritických míst, při kterých dochází k poškozování míst a zlepšit tak 

kvalitu výrobního procesu. 

 Monitoring reklamací, jejich četnost a délka vyřizování. 
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c) Perspektiva interní procesů 

V oblasti perspektivy interních procesů byly určeny následující strategické akce: 

 Zavést pravidelné kontroly a údržbu výrobních zařízení s cílem předcházet 

poruchám a získat tak přehled o stavu zařízení. 

 Zřídit pozici firemní controller, který bude mít na starost podrobnější finanční 

plánování, reporting, rozpočty, kalkulace atd. 

 Investovat do modernizace strojů a technického vybavení, aby bylo možné 

reagovat na nové požadavky trhu. 

 Zařadit do podniku nový, strategický úsek, jehož úkolem bude systematický 

rozvoj společnosti. 

 Vytvořit organizační strukturu, která povede ke zlepšení komunikace uvnitř 

i vně společnosti. 

 Zavést častější školení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako 

prevence rizik. 

 

d) Perspektiva učení se a růstu 

V oblasti perspektivy učení se a růstu byly určeny následující strategické akce: 

 Vytvořit plán vzdělávacích aktivit, zajistit systematické vzdělávání zaměstnanců 

s cílem prohlubování jejich kvalifikací, zvyšování znalostí a dovedností. 

 Zabezpečit přístup zaměstnancům k odborným informacím. 

 Pořádat různých aktivit či setkání pro zaměstnance s cílem rozvíjet a motivovat 

zaměstnance a budovat kladné vztahy na pracovišti. 

 Zapojit zaměstnance do plánování cílů podniku na základě rozhovorů, zpětné 

vazby, dotazníků apod. 

 Realizovat průzkum spokojenosti zaměstnanců pomocí dotazníků. 

 Zavést systém odměňování, tj. poskytovat pracovní benefity a výkonové prémie. 

 Seznámit se s možnostmi nabízející využití fondů z EU pro podporu 

a vzdělávání zaměstnanců. 

 V případě vytvoření nového úseku zabývajícího se systematickým rozvojem 

společnosti, obsadit dvěma pracovníky. 
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Tab. 23 Matice strategických akcí 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Pravidelná finanční analýza podniku × × × ×

Pravidelné roční vyhodnocení strategie

podniku
× × × × × × × × ×

Tvorba strategie pro organizaci práce × × × × × × × × ×

Tvorba strategie pro rozvoj zaměstnanců

a systému vzdělávacích aktivit
× × × × × × × × × × ×

Prezentace na výstavách a veletrzích,

další formy propagace
× × × × × ×

Vytvoření úseku strategického rozvoje × × × × × × × ×

Školení BOZP × × × × × ×

Průzkum spokojenosti zákazníků × × × × × × × × ×

Implementace úsporných návrhů × × × × ×

Vznik pozice "firemní controller" × × × × × × ×

Provádění kontroly - zpětná vazba × × × × × × × ×

Vést monitoring dodavatelů a odběratelů × × × × × × ×

Vést monitoring reklamací × × × × × ×

Vytvořit systém odměňování × × × × × × ×

Fondy EU × × × × × ×

S
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é 
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ce
Finanční

perspektiva

Perspektiva 

učení se 

a růstu

JAFRA shoecomponents, s. r. o.

Zákaznická

perspektiva

Perspektiva 

interních

procesů
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5.4 Vytvoření postupu při rozšíření BSC – Roll-Out 

Roll-Out (z angl. rozšíření) konceptu BSC má zajistit realizaci vizí a strategií 

na celopodnikové úrovni. V této fázi plyne užitek z jednotného porozumění strategie. 

Pokud se společnost rozhodne pro realizaci projektu BSC, musí se zajistit plné zavedení 

metody BSC do systému řízení společnosti. Celopodnikové rozšíření konceptu bude 

zajištěno formou workshopů. Cílem konaných setkání je rozšíření povědomí 

o plánovaném zavedení BSC do systému řízení a současné situaci podniku, další 

workshopy již budou zaměřeny na tvorbu konceptu, ujasňování vizí a strategií, 

stanovení strategických cílů, map, měřítek, cílových hodnot, akcí. Poslední workshop 

bude věnován samotné integraci BSC do systému řízení. 

Rozšíření by probíhalo formou "top-down" (shora-dolů), tak by došlo k jasnému 

vymezení pravomocí, odpovědností a úkolů. Tyto kroky povedou k ujasnění dílčích 

cílů, k identifikaci pracovníků s podnikovými cíli a určení strategicky významných 

přínosů. 

5.5 Implementace do systému řízení 

Zajištění kontinuálního nasazení BSC je poslední a nejdůležitější z fází implementace 

BSC do systému měření výkonnosti podniku. Implementace BSC v organizaci je 

projekt, který vyžaduje, aby všichni zúčastnění pracovníci byli seznámeni a srozuměni 

s jeho průběhem a motivováni jeho cíli. Vypořádání se se všemi fázemi rozpadu BSC 

v organizaci je postupný a časově náročný proces, ve kterém se každá firma setká 

s mnoha specifickými výzvami.  

V tomto klíčovém kroku dochází k propojení BSC s již existujícími systémy řízení 

a tedy k integraci konceptu do každodenní činnosti zaměstnanců. Proto je hlavním cílem 

BSC vytvořit takovou společnost, která se nové strategii dokáže flexibilně 

přizpůsobovat. Samotná implementace se nesmí zastavit u vypracování strategických 

cílů, jejich měřítek, cílových hodnot a strategických akcí, ale je nutné ji integrovat 

do systému managementu a řízení. 

Aby se stala metoda Balanced Scorecard účinným nástrojem řízení, musí dojít 

k zakomponování prvků zpětné vazby do firemních procesů. Pomocí soustavného 

vykazování finančních a nefinančních měřítek umožňuje společnosti monitorovat, 
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upravovat nebo kompletně měnit nastavenou strategii. Pro efektivní a účinnou 

implementaci je zapotřebí provést následující kroky, které ve svém důsledku povedou 

k plošnému a kontinuálnímu nasazení BSC do systému řízení a manažerům podniku 

poskytnout zpětnou vazbu o správnosti jejich strategie.  

Aby zavedení Balanced Scorecard naplnilo očekávání managementu, přineslo 

očekávané přínosy, musí být stanoveny předpoklady, které úspěšné kontinuální nasazení 

BSC podpoří: 

 Integrace BSC do systému řízení. 

 Podpora BSC ze strany IT. 

5.5.1 Integrace BSC do systému řízení  

Integrace BSC do systému řízení, která povede k propojení BSC s manažerskými 

systémy řízení, proběhne na těchto úrovních: 

 Integrace do oblasti plánování. 

 Integrace BSC do oblasti reportingu. 

 Integrace do oblasti řízení lidských zdrojů. 

 Propojení BSC a systému odměňování zaměstnanců. 

Integrování BSC do systému plánování 

Integrace BSC do oblasti strategického a operativního plánování za účelem 

kontinuálního přizpůsobení nové strategie lze chápat jako převedení strategie 

do operativních cílů a strategických akcí, které musí společnost trvale plnit, chce-li 

dosáhnout požadované výkonnosti. Balanced Scorecard podává obraz podnikové 

strategii o úspěšnosti jejího naplňování. A je odpovídajícím východiskem pro 

dosahování dlouhodobé výkonnosti prostřednictvím transformace strategických cílů 

do cílů operativních. Plánování tak bude prováděno přes měřítka výkonnosti perspektiv, 

jejichž výsledkem bude plnění strategie a naplňování vize společnosti. 

Integrování BSC do systému reportingu 

Smyslem reportingu a controllingu v BSC je podávat odpovědným osobám aktuální 

informace o průběhu a stavu daných aktivit či prací, zjištěných odchylkách, 

vykazovaných hodnotách včetně predikce budoucího vývoje do konce zvoleného 
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období. Informace o výkonnosti musí být zprostředkovány v jednoduché a přehledné 

podobě dostupné formou zvolených měřítek finančních i nefinančních definovaných 

v jednotlivých perspektivách, které povedou k podpoře dlouhodobé využitelnosti BSC. 

Informace, zdroje a výsledky k dosahované výkonnosti by měly být zpracovány 

v číselné i textové podobě obsahující komentáře o stavu realizace strategie, v případě 

neúspěchu identifikace příčin, doporučení pro další vývoj apod. Nemělo by se 

zapomínat i na zakomponování prvků zpětné vazby do podnikových procesů. Zpětná 

vazba se využívá pro korekci aktivit procesu. Pomocí těchto úprav je celý proces 

postupně stabilizován. Vyhodnocení realizace na základě zpráv o plnění strategie a cílů 

bude podkladem pro další klíčová rozhodnutí uskutečněná na poradách vedení. 

Integrování BSC do systému řízení lidských zdrojů 

Nedílnou součástí Balanced Scorecard, jako důležitý předpoklad úspěšné implementace 

modelu do každodenního života podniku, je jeho správná propagace mezi zaměstnanci 

a pochopení a přijetí strategických cílů všemi zaměstnanci společnosti. Jde o firemní 

strategii, kdy každý pracovník snadno, rychle a prakticky najde své místo na plnění 

podnikové strategie. To v nich vyvolá větší pocit odpovědnosti na dosavadním vývoji 

společnosti a zároveň se zvýší jejich osobní angažovanost, která bude zvyšovat jeho 

pozitivní vnímání a ztotožnění se zaměstnanci a tak bude dosaženo přínosu konceptu 

pro společnost. Aby došlo k naplnění podnikové strategie, musí dojít k transformaci 

strategických cílů do osobních cílů zaměstnanců. Výstupem je synchronizace všech 

pracovníků k dosažení požadovaných podnikových strategických cílů. A právě to je to, 

co potřebuje vedení společnosti od svých zaměstnanců, tedy přispět k realizaci strategie. 

Pokud ještě dojde k propojení BSC se systémem odměňování zaměstnanců, podpoří se 

zájem pracovníků na plnění dlouhodobých cílů firmy a její strategie. 

Propojení BSC a systému odměňování zaměstnanců 

Se systémem řízení lidských zdrojů úzce souvisí i systém odměňování jako motivační 

prvek pro zaměstnance, v případě plnění cílových hodnot stanovených strategických 

cílů. Odměňování pomocí BSC je jeden z nejnáročnějších a zároveň 

nejtransparentnějších typů odměňovacích systémů. Zaměstnanci jsou hodnoceni podle 

dosahování cílů a vývoje jednotlivých měřítek. Pokud je motivační systém správně 

a spravedlivě nastaven, jsou zaměstnanci odměňováni v závislosti na činnostech, které 
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přispívají k naplnění podnikové strategie. Příklady odměn: odměna za zastávání určité 

pozice (profese, operace, pracovní činnosti), odměna za kvalifikaci, znalosti 

a dovednosti, odměna za výkon (zisk, kvalita, produktivita, čas, využití zařízení, počet 

kusů) nebo odměna za chování (snaha, zodpovědnost, nízká nemocnost, pomoc, 

loajalita, zaškolování druhých) apod.   

Jeden ze způsobů odměňování může být založen například na rozdělení mzdy na fixní 

a variabilní složku, přičemž variabilní složka bude vázána na plnění cílů v závislosti 

na pozici hodnoceného pracovníka. Odměňování vedení společnosti se bude odvíjet 

od plnění hospodářského výsledku a dosahování požadovaných hodnot vymezených 

ve finanční perspektivě.  

5.5.2 Podpora BSC ze strany IT 

Podpora BSC ze strany informačních technologií představuje poslední krok 

implementace BSC do podniku. V dnešních podmínkách prakticky znamená rozvoj IT 

technologií nutnost využití specializovaného softwarového nástroje. Podporou BSC se 

rozumí existující funkční podpůrný nástroj obsahující všechny podstatné aspekty 

implementace BSC, tj. orientace na komunikaci celého modelu, jeho cílů, měřítek 

a dosažených výsledků v rámci celé společnosti. Nejlépe s výborným poměrem ceny 

a výkonu, který drží automatizovaně celý systém BSC v chodu.  

Základní požadavky na systém pro podporu BSC: 

 Online dostupnost důležitých informací a provázanost na všechny potřebné 

informační zdroje. 

 Zobrazení dosahované výkonnosti v jednotlivých perspektivách pomocí tabulek 

a grafů. 

 Nastavení cílových hodnot ukazatelů s možností přímého srovnání s dosaženou 

skutečností. 

 Flexibilita v oblasti reportingu. 

 Efektivní podpora pro dokumentaci BSC procesů. 

 Strukturování přístupových práv k informacím. 

 Možnosti přímého exportu výsledků do formátu XLS a PDF. 
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Jelikož společnosti v současné době nevlastní žádný specializovaný software zabývající 

se problematikou implementace Balanced Scorecard, v případě zavedení projektu je 

naplánován jeho nákup (viz tabulka č. 18, kapitola 5.4.2 Rozpočet projektu).  
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6 PŘÍNOSY A RIZIKA SPOJENÉ S IMPLEMENTACÍ 

BSC  

Cílem této kapitoly je posoudit jednotlivé přínosy, kterých společnost dosáhne 

v případě, že se rozhodne pro implementaci modelu do svého systému řízení a posoudit 

jednotlivá rizika, která úspěšnost implementace BSC mohou ovlivnit. 

6.1 Riziková analýza implementace BSC 

V rámci této kapitoly bude provedena analýza identifikace možných rizik a ohrožení 

projektu implementace ve společnosti. 

6.1.1 Analýza rizik 

V průběhu zavádění konceptu BSC do strategického řízení výkonnosti podniku, se 

mohou vyskytnout problémy, které se vztahují na lidi, procesy nebo technologie. Proto 

je součástí projektu implementace i analýza rizikových faktorů, které mohou ohrozit 

úspěšnost projektu a zároveň by měla být navržena opatření směřující k jejich prevenci. 

Plán rizik by měl být pravidelně kontrolován a aktualizován, aby se předcházelo jejich 

výskytu, popřípadě mohlo dojít k minimalizování jejich následků.  

Kromě výčtu rizik uvedených v tabulce č. 24 se nabízí ještě další rizika, která se mohou 

objevit v souvislosti se zaváděním BSC. Například: 

Většina organizací nemá jasně definovanou strategii, což lze považovat za největší 

problém. Strategie není na světě během krátké chvíle, ale je nutné jí věnovat maximální 

pozornost a zejména soustředit se na její definování. V mnoha případech je strategie 

jakousi formalitou, uloženou v hlavách manažerů, ale v praktickém životě není následně 

uskutečněna. 

Problém s vlastní implementací může přijít ze strany vedení společnosti, která nebude 

projevovat dostatečný zájem o vlastní implementaci. Neuvědomují si výhodu modelu, 

nechápou potřebu změny, stále se orientují na staré a osvědčené metody.  

Rizikovým faktorem implementace se může stát i nezkušenost poradců a slabé 

metodické zázemí. Tím je myšleno, že BSC nelze chápat jako nepružný systém, ale 
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neustálý intenzivní proces, který je nutné inovovat, aby bylo dosaženo jeho 

dlouhodobého úspěchu a životnosti. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z výše zpracované analýzy rizika lze vyvodit dohromady tři základní skupiny rizik, 

na které může projekt narazit. První skupinu tvoří rizika spojená s definováním 

a převedením vize a strategie, druhou skupinou jsou rizika operativní úrovně, 

tj. definování objektivních měřítek a poslední skupinu tvoří rizika neporozumění 

a neztotožnění s projektem ze strany zaměstnanců. 

Číslo Identifikace rizika Následky rizika Eliminace rizika

1
Neuskutečnitelnost vize

a strategie

Neschopnost převedení vize

a strategie do jednotlivých

cílů

Docílit všeobecného

konsensu o vizi a strategii

2
Chybné definování

vize a strategie

Špatný výběr strategických

cílů

Přezkoumání strategické

zpětné vazby

3 Nepropojení strategie a cílů
Neuplatnitelnost modelu

Balanced Scorecard

Zpětná kontrola kontinuity

cílů na strategii

4
Problém s tvorbou 

objektivních ukazatelů

Nic neříkající výsledky

konceptu BSC

Pečlivá konzultace vhodnosti

vybraných ukazatelů

5
Nedostatečná spolupráce

členů projektového týmu
Mylné zaměření projektu

Přesné vymezení cílů

a metody komunikace

6

Nesprávné určení 

odpovědností a kompetencí

v rámci projektového týmu

Střetu zájmů,

možnost konfliktů

Přesné a srozumitelné

definování požadavků

na členy týmu

7
Časový nesouhlad

strategických akcí

Opoždění implementace

projektu

Pravidelná kontrola splnění

časových předpokladů,

tvorba časových rezerv

8
Neporozumění konceptu BSC

ze strany zaměstnanců
Ukončení projektu

Motivace, propojení systému

odměňování s BSC

9
Ignorování zpětné vazby

zaměstnanci

Narušení realizace podnikové

strategie a cílů

Systematické vyhodnocování

a kontrola naplňování 

strategie

10
Všeobecné riziko

a neočekávané události

Konec projektu nebo

jeho narušení

Soustavné analýzy a návrhy

dalších řešení a opatření

(nelze zcela eliminovat)

Tab. 24 Identifikace rizika 
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Zdroj vlastní zpracování 

Obr. 18 Kvantifikace rizika 

Projekt implementace Balanced Scorecard lze označit za realizovatelný a tedy 

za proveditelný. Musí se však stále počítat s vlivem nejrůznějších rizik, která 

nepřestanou působit ani po zavedení projektu. Proto je tedy nezbytné průběžně 

analyzovat, hodnotit a činit opatření, která mají zabránit ohrožení existence projektu. 

A při vzniku nepředvídatelných rizik a jejich důsledků vyvodit opatření pro další 

období. 

6.2 Přínosy implementace BSC pro společnost 

Hnacím motorem být stále lepší je pouhý nápad. Představa o konkrétním modelu, který 

dokáže objasnit, na jakém principu společnost funguje, kde je a kam směřuje. Pouze 

stačí tuto ideu rozpracovat a společnosti se nabízí model, který představuje nikoli pouhý 

nástroj měření výkonnosti, ale i nástroj řízení.  

Přechodem a úspěšnou implementací modelu Balanced Scorecard do systému řízení 

společnosti JAFRA, v rámci této podstatné změny, dochází nejen ke zvyšování 

výkonnosti podniku a k jeho dlouhodobému růstu, jsou s ním spojeny i další výhody, 

které s sebou přináší. 
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Balanced Scorecard je jasný a přehledný systém řízení, jehož nejvýznamnějším 

pozitivem je při správném prosazení strategie do praxe, pomoci společnosti stanovit 

a jednoznačně vyjasnit strategii a převést ji do měřitelných cílů. Balanced Scorecard 

lze považovat za nástroj popisující podnikovou strategii společnosti. Nástroj řízení, 

který vede k udržení schopnosti trvalého zlepšování a poskytuje ucelený obraz o tom, 

jakým způsobem podnik plní vymezené strategické cíle v rámci perspektiv a dosahuje 

zvolené strategie, která přispívá k uskutečnění vize. 

Významným přínosem se stává dříve, než dochází k samotnému návrhu modelu BSC. 

Neboť pro správné definování strategie se vychází ze strategické analýzy zpracované 

na základě komplexního rozboru veškerých dostupných dat.  

Jde o rozdílný přístup sledování finančního zdraví podniku, který není založen pouze 

na tradičních metodách, ale přináší s sebou podrobnější pohled na finanční měřítka, 

která navíc rozšiřuje o měřítka nefinanční. Sledováním finančních a nefinančních 

měřítek přispívá k tomu, že společnost má lepší přehled o své výkonnosti i jednotlivých 

procesech.  

Vzájemnou provázaností perspektiv podniku, které se navzájem podporují a doplňují, 

bylo definováno 14 strategických cílů a 15 finančních i nefinančních měřítek 

výkonnosti. Touto provázaností podnik získá vyvážený pohled na výkonnost podniku. 

Jde o postup na novou vyšší úroveň a společnosti zajistí splnění vymezeného nejvyššího 

cíle – dlouhodobá stabilita. Pro jeho měření byl do finanční perspektivy začleněn 

ukazatel EVA. Přínos aplikace BSC v kombinaci s ekonomickou přidanou hodnotou, 

bude spočívat v tom, že vedení společnosti bude získávat jednoznačný a srozumitelný 

přehled o stěžejních faktorech nezbytných pro tvorbu hodnoty. V rámci této kombinace 

dojde k provázání všech podnikových úrovní a současně k propojení strategických cílů 

s operativními cíli. Sledování výsledku hospodaření není tou nejlepší cestou, jak 

hodnotit výkonnost podniku. Ačkoli je vykazován kladný výsledek hospodaření, 

neznamená to, že podnik vytvořil hodnotu. Pomocí ukazatele EVA dojde k odstranění 

tohoto problému. 

Zavedením BSC dojde ke zlepšení a zjednodušení procesu strategického 

a operativního plánování, jehož nezanedbatelný efekt se bude odrážet v oblastech 
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reportingu, controllingu či systému odměňování, s cílem zachovat jeho pružnost 

a účinnost.  

Balanced Scorecard lze při správném nastavení měřítek a cílových hodnot využít jako 

způsob odměňování, který povede ke zvýšení motivace zaměstnanců. Jde o formu 

odměňování odrážející podíl jednotlivých zaměstnanců, kteří přispívají k realizaci 

firemní strategie. 

Koncept BSC zabezpečuje lepší sjednocení a celkové zkvalitnění komunikace napříč 

celou společností. Zvýšení informovanosti zaměstnanců povede k pochopení nejen 

toho, co se má udělat, ale zejména toho, proč se to má udělat. Tento krok je dalším 

prvkem zvyšujícím motivaci zaměstnanců, který přispívá k lepší efektivitě práce. 

Všeobecným přínosem je zvyšování a harmonizace firemní kultury s potřebami 

společnosti řízené na základě metody BSC. Umožňuje zvýšit dostupnost dalšího 

vzdělávání a školení zaměstnanců za účelem podpory jejich osobních dovedností 

a znalostí. Rozvoj dovedností a zvýšení znalostí zaměstnanců podporuje týmovou práci, 

rozvíjí firemní kulturu, která vede k větší loajalitě vůči podniku a k vyšší znalosti potřeb 

zákazníků. 

Opomenout by se neměla zpětná vazba. Strategická zpětná vazba je v projektu jedním 

z klíčových přínosů, díky ní lze zabránit vzniku negativních odchylek a pokračovat 

v plnění a dosahování vytyčených cílů a hodnot, popřípadě je přizpůsobovat danému 

stavu.  
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7 ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ PRO IMPLEMENTACI 

BSC DO ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI JAFRA 

SHOECOMPONENTS, S. R. O. 

Závěrečná doporučení společnosti pro implementaci Balanced Scorecard jsou odvozena 

z návrhové části diplomové práce a z analýzy rizik projektu.  

Od počátku zvažování o koncepci BSC musí být vyjasněna otázka, proč má být model 

zaveden a jak bude využit. Je třeba zamyslet se nad základními principy metody 

a přínosy její aplikace pro společnost. Správná implementace se tak neobejde bez 

náležitého porozumění a pochopení myšlenky BSC. Zejména musí vedení společnosti 

akceptovat skutečnost, že realizace projektu se neobejde bez provedení důležitých změn 

ve fungování společnosti. Proto by měl být kladen vysoký důraz na komunikaci 

strategie v rámci celého podniku. Je nezbytné, aby do modelu BSC byli zapojeni všichni 

zaměstnanci. To znamená, že je nutné, aby jim byla vysvětlována důležitost všech 

činností, aby se ztotožnili se strategickými záměry a cíli společnosti, které mají vliv 

na výsledky organizace a odměňovat jejich úsilí vedoucí ke zvyšování výkonnosti 

a plnění podnikové strategie. Jde o způsob jejich motivace k naplňování cílů 

a výsledkem je odstranění bariér a nedostatků v komunikaci. Jsou to právě lidé, kteří 

tvoří významný faktor, který dokáže převést představy do skutečné podoby.  

Projektový tým by měl být sestaven z kompetentních osob, kteří znají politiku podniku, 

mají přehled o dění v něm, o vývoji společnosti za poslední roky, znají obchodní 

partnery apod. Pro správné proniknutí do problematiky BSC by měli členové týmu 

absolvovat školení, na kterém bude kompletně představena metodologie BSC. 

Na praktickém postupu a ukázce aplikace BSC se naučí využívat Balanced Scorecard 

také v návaznosti na controlling, provádět vyvážená měření, sestavovat a interpretovat 

výsledky atd. V rámci projektového týmu by měla být dále jmenována osoba, která se 

zasadí o podporu rozšiřování povědomí o zaváděné změně mezi všemi pracovníky. 

Ve fázi, kdy bude model BSC přijat, nesmí být podceněna zpětná vazba. Právě ta 

poskytuje všem zaměstnancům informace o tom, jak přispívají k úspěchu podniku. 

Absence zpětné vazby představuje neschopnost managementu získávat údaje 
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o úspěšnosti realizované strategie. Proces strategické zpětné vazby zvyšuje efektivitu 

používání modelu, vytváří možnost pro získání přesnějšího formulování strategie 

a podporuje změny vnitřního prostředí. 

Velký význam má provádění průběžných aktualizací strategie i periodických 

a systematických strategických revizí samotného konceptu BSC. V návaznosti 

na kontrolu postupu zavádění BSC jsou identifikována a vyhodnocována ostatní rizika, 

která se mohou v průběhu realizace projektu objevit. Proto je potřeba provádět externí 

a interní analýzy prostředí, aby se vzniku rizik předcházelo. 

Pozornost by měla být věnována i vedení dokumentace týkající se veškerých kroků 

prováděných v rámci přípravy implementace projektu BSC i v průběhu jeho fungování. 

Jde o monitorovací dokumenty z realizovaných setkání (workshopů), informačních 

sezení a dalších akcí souvisejících s projektem. 

Vedení společnosti a všichni členové projektového týmu musí mít na paměti, že tvorba 

a zavádění Balanced Scorecard je časově náročný proces, který se dotýká všech částí 

podniku a musí být vedením maximálně podporován. Proto by měla být pracovní doba 

členů týmů rozdělena mezi dvě činnosti – vlastní práce a práce na projektu, stanovit si 

vlastní pevný rozvrh a ten dodržovat. Pracovat na úkor vlastních povinností nebo BSC, 

se nedoporučuje.  

Závěrečná doporučení pro společnosti JAFRA lze shrnutou do následujících bodů: 

 Dosažení shody při formulování strategie. 

 Vzájemné pochopení myšlenek managementu a zaměstnanců podniku. 

 Efektivní jednotná/sjednocená komunikace strategie v rámci celého podniku. 

 Zdokonalení a stanovení procesu učení se a neustálé zlepšování organizace. 

 Provádění pružné zpětné vazby o výkonnosti procesů. 

 Provádění periodických a systematických strategických kontrol a aktualizací. 

 Vedení dokumentace. 

 Časová náročnost. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti podniku se zaměřením 

na osvědčený model integrovaného manažerského strategického řízení, Balanced 

Scorecard. BSC je metoda, která svou komplexností představuje pro podnik 

konkurenční výhodu, jejíž význam a hodnota se v dnešním více globalizovaném světě 

stále zvyšuje. Proto je možné v blízké budoucnosti očekávat narůstající zájem o její 

implementaci i v českých podmínkách.  

Metoda byla aplikována na společnost JAFRA shoecomponents, s. r. o., která patří 

k výrobcům obuvnických komponentů ve Zlínském kraji. Práce je rozdělena do čtyř 

částí. V první části byly formulovány cíle vedoucí k řešení problému a stručný popis 

společnosti. V teoretické části byla provedena literární rešerše zdrojů týkajících se 

výkonnosti firmy a jejího měření. Dále byla popsána teoretická východiska metody 

Balanced Scorecard, která byla následně použita v praktické části jako vodítko pro 

návrh projektu implementace BSC do systému řízení společnosti JAFRA, s. r. o.  

V úvodu praktické části byla provedena strategická a finanční analýza, které podávají 

obraz o vývoji společnosti a o dosahovaných finančních výsledcích za minulá období. 

Výstupem obou analýz se stala SWOT analýza, která identifikuje silná a slabá místa 

společnosti a zároveň definuje její příležitosti a hrozby. 

Poslední - stěžejní část diplomové práce tvoří vlastní návrh implementace modelu BSC. 

Balanced Scorecard vytváří vazbu mezi strategií, jednotlivými procesy v podniku 

a lidmi s důrazem na řízení a měření jeho výkonnosti - „Co nemůžeš měřit, nemůžeš 

řídit“. Převádí poslání a strategii podniku do strategických cílů a měřítek, které jsou 

obsaženy a vzájemně propojeny ve čtyřech základních perspektivách. Za nejdůležitější 

perspektivu je považována perspektiva finanční, kterou je nutné propojit s cíli a měřítky 

ostatních perspektiv - zákaznické, interních podnikových procesů a s perspektivou učení 

se a růstu. 

Při posuzování možnosti aplikace metody BSC do společnosti JAFRA shoecomponents, 

s. r. o., byl zhodnocen současný stav metod řízení výkonnosti podniku. Na základě 

analýzy fungování podniku a empirického ověřování bylo konstatováno, že i přes více 

jak dvacetiletou podnikatelskou činnost, nemá společnost nastaven kvalitní systém 

řízení.  Pokud by byla metoda BSC zavedena a potřebné kroky zaměřeny na dosažení 
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navrhovaného cíle zajištění dlouhodobé stability podniku, byla by odstraněna absence 

doposud neprováděného reportingu, který by včas upozorňoval na vyskytující se 

závažné otázky, potenciální problémy a reálné potřeby společnosti. Soustředěním se 

na cíl zajištění růstu spokojenosti zákazníků v rámci zákaznické perspektivy, by byla 

zajišťována zpětná vazba týkající se spokojenosti zákazníků. Tento průzkum nebyl 

dosud prováděn. Zaměřením se na zlepšení interní komunikace mezi zaměstnanci 

a vedením společnosti v rámci perspektivy interních podnikových procesů, by došlo 

k podpoře sounáležitosti a pocitu odpovědnosti zaměstnance k zaměstnavateli. Zároveň 

by byla posílena podniková identita, která by vedla k rozvoji komunikace uvnitř 

podniku. V perspektivě učení se a růstu je kladen za cíl pracovní rozvoj zaměstnanců, 

který také souvisí se zajištěním přístupu zaměstnanců k informacím pro vykonávání své 

pozice.  Ve společnosti existuje nízká míra zastupitelnosti. Dosažením tohoto cíle by se 

zvýšila efektivita výrobního procesu. 

Každý strategický cíl je konkretizován měřítkem, které umožňuje sledovat jejich 

dosahování. Právě měřítka cílů hrají v BSC klíčovou roli. Musí být jasně definována, 

musí popisovat cílový stav, jde o kritérium, pomocí kterého bude zajištěno dosažení cíle 

a sledování odchylek. V rámci perspektiv bylo vytvořeno dohromady 14 strategických 

cílů a 15 finančních i nefinančních měřítek výkonnosti. Vzájemné propojení příčinných 

souvislostí vedoucích ke zvýšení finanční výkonnosti podniku, bylo převedeno 

do grafického schématu, tzv. strategické mapy. 

Nedílnou součástí projektu je projektový tým, jehož členové ponesou odpovědnost 

za jeho úspěšnou realizaci. Důležitým bodem je sestavení časového harmonogramu 

(11 měsíců) popisující jednotlivé kroky tvorby a plánu implementace BSC. Jelikož 

projekt nelze vytvořit bez použití finančních prostředků, je sestaven předběžný návrh 

rozpočtu projektu, v němž jsou vyčísleny náklady na projekt.  

Implementace Balanced Scorecard není pouhým zaváděním nového informačního 

systému, ale je spojeno s dalšími oblastmi, které podporují úspěšnou implementaci 

projektu. Současně se promítá i do oblastí plánování, reportingu, řízení lidských zdrojů 

nebo do systému odměňování zaměstnanců.  
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V závěru projektu byla identifikována možná rizika, která by mohla ohrozit úspěšnou 

implementaci projektu a popsány možné přínosy včetně doporučení plynoucí pro 

společnost v případě přistoupení k projektu BSC. 

Pro dosažení nejvýznamnějšího cíle – dlouhodobé stability a růstu podniku, může 

napomoci právě správné použití metody Balanced Scorecard. Pokud by se společnost 

rozhodla zavést projekt Balanced Scorecard do svého systému řízení, bude mít po jeho 

zavedení jasnou a ucelenou strategii a měřitelné strategické cíle provázané se všemi 

oblastmi podniku, tzn., dojde k vyváženému hodnocení výkonnosti. Záleží však 

na dalším vývoji společnosti a budoucích výsledcích, na odhadu klíčových faktorů 

úspěchu a poznání vzájemných souvislostí. 

Před nebo i v průběhu zavádění BSC se jistě vyskytne ještě mnoho překážek a právě 

„Překážky jsou ony obávané věci, které spatříme, když odvrátíme pohled od svého 

cíle“. (Henry Ford). 
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PŘÍLOHA P I: ROZVAHA ZA OBDOBÍ 2008−2012 (V TISÍCÍCH KČ)

2008 2009 2010 2011 2012

 AKTIVA CELKEM 52 685 49 955 54 263 65 367 63 403

 A  POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL 0 0 0 0 0

 B  STÁLÁ AKTIVA 11 033 12 498 11 537 17 264 18 060

 B.I.  Dlouhodobý nehmotný majetek 0 161 155 108 398

1  Software 0 0 0 108 398

2  Ocenitelná práva 0 0 0 0 0

3  Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 161 155 0 0

 B.II.  Dlouhodobý hmotný majetek 11 013 12 317 11 362 17 156 17 662

1  Pozemky 903 903 903 1 694 1 694

2  Stavby 8 563 8 051 7 543 8 367 7 814

3  Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1 547 3 334 2 897 7 028 8 042

4  Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 29 19 67 112

 B.III.  Dlouhodobý finanční majetek 20 20 20 0 0

1  Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 20 20 20 0 0

 C  OBĚŽNÁ AKTIVA 41 331 37 202 42 502 47 952 45 162

 C.I.  Zásoby 8 361 4 051 6 198 7 970 6 467

1  Materiál 3 309 3 688 3 850 2 769 3 661

2  Nedokončená výroba a polotovary 5 052 363 2 348 5 201 2 806

 C.II.  Dlouhodobé pohledávky 38 38 38 38 38

1  Dlouhodobé poskytnuté zálohy 38 38 38 38 38

 C.III.  Krátkodobé pohledávky 32 076 31 913 35 958 39 319 37 868

1  Pohledávky z obchodních vztahů 20 907 23 190 30 392 32 680 34 247

2  Stát - daňové pohledávky 183 279 22 1 586 1 727

3  Krátkodobé poskytnuté zálohy 5 074 3 987 647 1 273

4  Dohadné účty aktivní 0 0 19 0 0

5  Jiné pohledávky 5 912 4 457 4 878 5 052 1 621

 C.IV.  Krátkodobý finanční majetek 856 1 200 308 625 789

1  Peníze 143 321 62 422 74

2  Účty v bankách 713 879 246 203 715

 D  Časové rozlišení 321 255 224 151 181

 D.I.  Časové rozlišení 321 255 224 151 181

1  Náklady příštích období 321 255 224 151 181

2008 2009 2010 2011 2012

 PASIVA CELKEM 52 685 49 955 54 263 65 367 63 403

 A  VLASTNÍ KAPITÁL 28 622 31 091 33 016 33 162 34 548

 A.I.  Základní kapitál 41 336 41 336 41 336 41 336 41 336

1  Základní kapitál 41 336 41 336 41 336 41 336 41 336

 A.II.  Kapitálové fondy 651 154 154 154 154

1  Ostatní kapitálové fondy 651 154 154 154 154

 A.III.  RF, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 3 767 4 104 4 201 4 224 4 173

1  Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 3 205 3 486 3 632 3 829 4 091

2  Statutární a ostatní fondy 562 618 569 395 82

 A.IV.  Výsledek hospodaření minulých let -19 945 -17 414 -14 647 -12 872 -12 585

1  Nerozdělený zisk minulých let 25 719 28 250 31 016 32 791 33 079

2  Neuhrazená ztráta minulých let -45 664 -45 664 -45 663 -45 663 -45 664

 A.V.  Výsledek hospodaření běžného účetního období 2 813 2 911 1 972 320 1 470

 B  CIZÍ ZDROJE 24 063 18 864 21 247 32 205 28 855

 B.I.  Rezervy 0 0 0 0 0

 B.II.  Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0

 B.III.  Krátkodobé závazky 18 535 13 932 17 112 28 518 25 019

1  Závazky z obchodních vztahů 8 769 8 719 11 865 17 315 16 573

2  Závazky ke společníkům 0 0 0 30 21

3  Závazky k zaměstnancům 1 669 1 528 1 601 1 544 1 592

4  Závazky ze SZ a ZP 4 215 1 579 3 116 2 227 2 019

5  Stát - daňové závazky a dotace 140 264 439 337 275

6  Dohadné účty pasivní 1 870 0 70 68 104

7  Jiné závazky 1 872 1 842 21 6 997 4 435

 B.IV.  Bankovní úvěry a výpomoci 5 528 4 932 4 135 3 687 3 836

1  Bankovní úvěry dlouhodobé 5 528 4 932 4 135 3 687 3 836

 C.I.  Časové rozlišení 0 0 0 0 0

 AKTIVA

 PASIVA



 

 

PŘÍLOHA P II: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA OBDOBÍ 2008−2012 

(V TISÍCÍCH KČ) 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012

 I  Tržby za prodej zboží 0 38 364 54 109

 A.  Náklady vynaložené na prodané zboží 0 37 354 54 111

 +  OBCHODNÍ MARŽE 0 1 10 0 -2

II  Výkony 129 724 113 792 134 610 139 403 147 783

II. 1.  Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 131 189 118 481 132 625 136 550 150 178

II. 2.  Změna stavu zásob vlastní činnosti -1 465 -4 689 1 985 2 853 -2 395

II. 3.  Aktivace 0 0 0 0 0

 B.II.  Výkonová spotřeba 90 429 77 879 94 756 100 102 107 372

1  Spotřeba materiálu a energie 79 278 62 571 78 879 81 121 92 186

2  Služby 11 151 15 308 15 877 18 981 15 186

 +  PŘIDANÁ HODNOTA 39 295 35 914 39 864 39 301 40 409

 C  Osobní náklady 34 502 32 465 33 345 35 745 35 247

C. 1  Mzdové náklady 25 268 24 366 24 597 26 431 25 997

C. 3  Náklady na SZ a ZP 8 771 7 673 8 237 8 777 8 649

C. 4  Sociální náklady 463 426 511 537 601

D.I.  Daně a poplatky 60 53 59 63 93

E.  Odpisy DNM a DHM 2 271 1 339 2 659 2 886 4 393

III.  Tržby z prodeje DM a materiálu 2 156 3 869 1 518 1 759 1 450

III. 1  Tržby z prodeje DM 690 50 0 310 1 275

2  Tržby z prodeje materiálu 1 466 3 819 1 518 1 449 175

F.  Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 1 428 1 467 1 050 1 341 1 784

F. 1  Zůstatková cena prodaného DM 177 0 0 196 965

F. 2  Prodaný materiál 1 251 1 467 1 050 1 145 819

G.  Změna stavu rezerv a OP v provzní oblasti KNPO 25 51 -4 -31 -4

IV.  Ostatní provozní výnosy 1 109 731 469 217 2 245

H.  Ostatní provozní náklady 1 219 842 902 512 350

*  PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 3 055 4 297 3 840 761 2 241

M.  Změna stavu rezerv a OP ve finanční oblasti 0 0 0 20 0

X.  Výnosové úroky 0 11 148 66 21

N.  Nákladové úroky 180 241 168 260 246

XI.  Ostatní finanční výnosy 4 594 2 798 1 729 2 732 2 547

O.  Ostatní finanční náklady 4 578 3 609 3 000 2 690 2 749

 *  FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -164 -1 041 -1 291 -172 -445

Q.  Daň z příjmů za běžnou činnost 194 345 577 270 326

Q. 1  - splatná 194 345 577 270 326

**  VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 2 697 2 911 1 972 319 1 470

XIII.  Mimořádné výnosy 116 0 0 0 0

*  MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 116 0 0 0 0

*** Výsledek hospodaření za účetní období 2 813 2 911 1 972 319 1 470

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 3 007 3 256 2 549 589 1 796

 POLOŽKA


