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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti zvoleného podniku za pomoci 

vícekriteriálního modelu START PLUS. Celá práce je rozdělena na čtyři fundamentální 

části, které jsou navzájem provázány. První část pojednává o vytyčených cílech a zvolené 

metodologii práce. Teoretický blok objasňuje základní pojmy a konvenční i nekonvenční 

přístupy k měření výkonnosti. V rámci analytické části je charakterizován podnik a 

dochází ke komplexní analýze na základě zvoleného modelu, což vyúsťuje jak 

k identifikaci silných stránek a příležitostí ke zlepšení, tak k bodovému hodnocení 

ve zkoumaných oblastech. Na základě těchto poznatků jsou v návrhové části vytvořena 

reálná opatření, která by měla přispět ke zvýšení celkové výkonnosti podniku.  

Abstract 

This diploma thesis focuses on the evaluation of the performance of the selected company 

with the help of a multi-criteria model START PLUS. The whole thesis is divided into 

four fundamental parts that are intertwined. The first part deals with the objectives set and 

the chosen methodology of this thesis. The theoretical block explains the basic concepts 

and conventional and unconventional approaches to performance measurement. In the 

analytical part, the company is characterized, and a complex analysis is carried out based 

on the chosen model, which results in the identification of strengths and opportunities for 

improvement, as well as in the point assessment in the studied areas. Based on these 

findings, real measures are created in the design part, which should contribute to the 

increase the performance of the company. 
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ÚVOD 

V dnešní vyspělé a vysoce konkurenční době, kdy probíhá čtvrtá průmyslová revoluce, 

roste tlak na vysoký standard poskytovaných výrobků a služeb a dochází k častým 

změnám tržních podmínek, musí podnikatelské subjekty flexibilně adaptovat svůj přístup 

k podnikání a nepřetržitě zlepšovat svoji výkonnost ve všech ovlivnitelných aspektech. 

Každá společnost by měla ve svém vlastním zájmu pravidelně analyzovat svoje silné 

stránky na straně jedné a možné příležitosti ke zlepšení na straně druhé. Na základě těchto 

atributů by mělo následně dojít k zajištění nezbytných kroků, které danému subjektu 

zajistí budoucí progres v oblasti podnikové infrastruktury, růstu spokojenosti zákazníků, 

zvýšení celkové konkurenceschopnosti a dosažení lepšího postavení na trhu. 

V současné době mají podniky k dispozici mnoho různých alternativ, jakými mohou 

klasifikovat svoji podnikatelskou činnost. Tyto metody lze obecně rozdělit do dvou 

rozdílných kategorií, které jsou reprezentovány tradičními a moderními metodami 

k hodnocení výkonnosti. Tradiční metody ztrácejí v dnešní pokrokové době svoje 

efektivní využití, jelikož jsou zaměřeny především na hodnocení trendů vývoje minulého 

období, k čemuž využívají pouze finanční ukazatele a s nimi spojené systémy. Na druhé 

straně nabývají na popularitě moderní metody měření výkonnosti, což je dáno jejich 

komplexností, která se vyznačuje zaměřením na budoucí vývoj a spojováním finančních 

ukazatelů s těmi nefinančními. Díky tomuto postupu lze konkrétně identifikovat jak silné 

stránky podniku, tak oblasti pro možné zlepšení. Aby byl naplněn celkový potenciál 

moderních přístupů a metod, musí k sebehodnocení docházet v pravidelných časových 

intervalech. 

Jelikož si podnik, který tvoří předlohu pro vypracování této diplomové práce, nepřeje být 

z důvodu citlivé povahy poskytnutých dat jmenován, bude v celé práci využit akronym 

XYZ, spol. s.r.o., čímž bude zajištěna anonymita podniku a nedojde tak k možnému 

zneužití dat ze strany konkurence. Zkoumaný subjekt XYZ, spol. s.r.o. představuje 

brněnskou společnost, ve které od roku 2015 nepřetržitě vykonávám pracovní činnost na 

dohodu o provedení práce. Za dobu působení v tomto podniku jsem prošel jak výrobním 

sektorem hliníkových systémů, tak kancelářskou prací na pozici technického pracovníka 

s administrativou. Díky odlišnosti pozic, které jsem si v tomto podniku za uplynulou dobu 
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vyzkoušel, došlo k proniknutí do různorodých částí organizačního spektra, pochopení 

fungování podniku z pohledu odlišných úrovní managementu a vytvoření silné vazby 

mezi mojí osobou a vrcholovým vedením, což následně eskalovalo v nabídku ze strany 

majitelů, abych svoji závěrečnou práci aplikoval na jejich společnost a přispěl tak k 

jednomu z podnikových cílů, kterým je neustálé zlepšování výkonnosti. 

Celá diplomová práce se skládá ze čtyř fundamentálních částí, které jsou reprezentovány 

metodologií, teorií, analýzou a konkrétními návrhy. Výstupem komplexní analýzy 

výkonnosti podniku dle modelu START PLUS, která bude aplikována v rámci analytické 

části této závěrečné práce, budou reálné návrhy a doporučení, které povedou ke zvýšení 

výkonnosti podniku ve zkoumaných oblastech. 

Závěrem je nutné podotknout, že tvorbě samotné diplomové práce předcházela výzkumná 

činnost, jež byla provedena v rámci předmětu „Výzkumné metody v řízení“, který 

proběhl v letním semestru prvního ročníku navazujícího magisterského studia jako 

součást studijního programu Řízení a ekonomika podniku. Jelikož byla vyučujícími a 

externím poradcem z praxe moje výzkumná práce shledána jako vzorová, došlo k jejímu 

publikování prostřednictvím kompilační sbírky vybraných research papers studentů. Tato 

sbírka byla publikována pod platným ISBN kódem dříve než moje diplomová práce, 

z tohoto důvodu jsem musel ocitovat, dle platné citační normy pro závěrečné práce, 

metodologii a část analýzy „výsledkové“ části modelu START PLUS, která byla již 

uveřejněna jako součást kompilační sbírky a opětovně použita pro účely této závěrečné 

práce. 
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Prostřednictvím této kapitoly bude upřesněn cíl a metodika celé diplomové práce, což 

zahrnuje stanovení centrální výzkumné otázky a z ní vyplývající dílčí úkoly práce, které 

budou výzkumem naplněny. Souběžně s výše zmíněným dojde k definování konkrétních 

druhů aplikovaných metod a k nim přidruženým způsobům pro zpracovávání dat. 

1.1 Centrální výzkumná otázka 

Centrální výzkumná otázka, která určuje podobu práce, zní takto: „Jaká je výkonnost 

společnosti XYZ, spol. s.r.o. v oblasti předpokladů a výsledků na základě vícekriteriálního 

modelu START PLUS?“. Výzkumná část diplomové práce je tedy zaměřena na komplexní 

využití všech částí modelu START PLUS, který představuje národní obdobu Modelu 

excelence EFQM. 

1.2 Stanovení cíle práce 

Prvním cílem diplomové práce je zpracovat podrobný rozbor zaměřující se na interpretaci 

rozmanitých vícekriteriálních modelů pro hodnocení manažerských přístupů a firemní 

výkonnosti s důrazem na nefinanční aspekty. Druhým cílem je za pomoci modelu START 

PLUS popsat a obodovat devět modelových kritérií, která jsou rozdělena mezi oblasti 

„předpokladů“ a „výsledků“, čímž dostaneme podklad jak pro celkovou hodnotící zprávu, 

tak pro sestavení přehledu o silných stránkách podniku na straně jedné a příležitostech 

pro rozvoj na straně druhé. Výstupem těchto zjištěných dat je návrhová část práce, kde 

dojde k doporučení konkrétních kroků, které by měly vést ke zkvalitnění současného 

systému managementu kvality a celkové výkonnosti podniku ve zkoumaných oblastech. 

1.3 Metody a postupy řešení 

Celou práci lze považovat za případovou studii (case study), jako je tomu u většiny 

výzkumných projektů a závěrečných prací. V rámci této případové studie dojde ke 

komplexnímu využití celého modelu START PLUS, tudíž se bude z nadpoloviční většiny 

jednat o kvalitativní charakter výzkumu. Toto resumé je dáno faktem, že 

„předpokladová“ část modelu, která tvoří více jak polovinu výzkumu, má pevně 
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stanovenou hierarchii, kdy na základě strukturovaného interview s vybranými pracovníky 

dojde k získávání odpovědí na padesát předdefinovaných otázek z pěti modelových 

oblastí, kterými jsou vedení, strategie, pracovníci, partnerství a zdroje a jako poslední 

procesy, produkty a služby. Zjištěné údaje budou následně hodnoceny a vyvodí se 

konkrétní závěr (Hamerník, 2018, s. 166-168). 

Jelikož bude v této práci aplikována i „výsledková“ část modelu, tak je situace ohledně 

charakteru výzkumu nesourodá a komplikovanější na celkovou intepretaci. Druhá část 

modelu nemá oproti té první jasně stanovenou strukturu, protože výsledky a jejich 

konkrétní měřítka se liší u každého podniku dle oblasti zaměření. Z tohoto důvodu je 

velmi těžké předepsat v modelu START PLUS sadu konkrétních otázek. Proto je to v této 

části vyřešeno tak, že se u každého zkoumaného kritéria připraví tabulka, kam se na 

základě analýzy podnikových priorit stručně zapíšou ta měřítka, která v dané oblasti 

podnik nejlépe vystihují a jsou pravidelně využívána a monitorována. Bude použit 

zejména induktivní přístup, kdy budou za pomoci nestrukturovaných rozhovorů 

s vrcholovými pracovníky podniku zjišťovány a analyzovány atributy, které jsou pro 

podnik zásadní, nejlépe vystihují jeho oblast podnikání a zároveň spadají do dvou dílčích 

kritérií, která postoupí k následnému hodnocení. V oblasti zákazníků, pracovníků a 

společnosti jde o měřítka vnímání a ukazatele výkonnosti a v oblasti, kterou představují 

klíčové výsledky a činnosti, půjde o ekonomické výstupy a ukazatele výkonosti podniku 

(Hamerník, 2018, s. 166-168). 

V rámci celkového ujasnění aplikované metodiky je tedy nutné zmínit, že první část 

výzkumné práce, kterou představuje „předpokladová“ část modelu, je charakterově zcela 

kvalitativní. Následující část, tedy druhá polovina výzkumu, kdy dojde ke zkoumání 

„výsledkové“ části modelu, je z počátku rovněž kvalitativního charakteru, avšak po 

provedení všech nestrukturovaných rozhovorů a následné selekci nejdůležitějších aspektů 

v jednotlivých oblastech, poskytne podnik pro účely výzkumu interní neboli tvrdá data 

za poslední čtyři roky své podnikatelské činnosti, která spadají do výše zmíněných oblastí 

této části modelu. Tato skutečnost nás přivádí k závěru, že bude v rámci druhé poloviny 

„výsledkové“ části práce využita rovněž analýza archivních dat podniku (Hamerník, 

2018, s. 166-168). 
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K selekci konkrétních metrik ve všech oblastech bude probíhat rozhovor se čtyřmi 

pracovníky podniku, a to z toho důvodu, aby byla zajištěna co největší míra objektivity 

získaných informací a výsledný výstup byl co nejvíce efektivní, přesný a zároveň byl 

přínosem pro celý podnik. V rámci kvalitativní části výzkumu bude tedy veden rozhovor 

s vedoucím automatizačního oddělení, vedoucím ekonomického úseku, vlastníkem 

podniku, který je zároveň jednatelem společnosti, a nakonec s řadovým zaměstnancem 

z oblasti výroby (Hamerník, 2018, s. 166-168). 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V rámci tohoto teoretického bloku budou zmíněny a popsány důležité elementy a metody 

měření, které jsou nezbytně nutné pro následné pochopení zkoumané problematiky, na 

kterou se zaměřuje analytická část práce. Půjde zejména o vysvětlení problematiky jakosti 

a termínu výkonnosti podniku jakožto měrné veličině. Součástí této kapitoly bude rovněž 

charakteristika nejvyužívanějších metod pro měření výkonosti a sebehodnocení podniku. 

2.1 Výkonnost 

Pojem výkonnost bývá obvykle charakterizován jako ustálený termín, který se používá 

napříč věkovým i profesním spektrem, tudíž nelze tento pojem vysvětlil jednou ustálenou 

definicí (Wágner, 2009, s. 17). 

„Obecně však lze konstatovat, že výkonnost představuje charakteristiku, která mapuje 

průběh, jakým zkoumaný objekt provádí určitou zájmovou činnost, na základě shody 

s referenčním způsobem vykonání této aktivity. Výklad této komplikované charakteristiky 

tedy v jednoduchosti predikuje schopnost komparace zkoumaného a referenčního jevu 

z hlediska deklarované hodnotící škály.“ (Wagner, 2009, s. 17)  

Wagner (2009, s. 17-18) dále uvádí, že posuzování výkonnosti u jakékoliv zvolené 

činnosti představuje tzv. cílové zaměření, což znamená, že je kladen důraz na dosažení 

konkrétního stavu za určité období, popřípadě je vyvíjena taková snaha, která nás ke 

kýženému stavu dovede alespoň co nejvíce přiblížit.  

K účelům intepretace výkonnosti bereme v úvahu dva druhy metrik. První druh 

reprezentuje skupina primárních kritérií výkonnosti, která představuje sadu měřítek, díky 

nimž je možné charakterizovat finální hodnocení výkonnosti ve zvoleném okruhu. 

Druhou oblastí jsou sekundární kritéria výkonnosti, která umožňují popsat vybrané 

činnosti v průběhu jejího uskutečňování, díky čemuž je možné průběžně zkoumat zjištěné 

výsledky a provádět komparaci zjištěných údajů (Wagner, 2009, s.19). 
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2.2 Měření výkonnosti 

Při procesu měření výkonnosti dochází k přiřazení definované hodnoty konkrétní 

charakteristice zkoumaného objektu. Výstupem tohoto procesu je tedy konkrétní hodnota, 

ať už v kvalitativním nebo kvantitativním podání, která poslouží k vysvětlení či popisu 

určité charakteristiky, avšak aby byla tato hodnota v konečném důsledku validní, musíme 

znát klíč k jejímu výkladu (Wágner, 2009, s. 35). 

2.2.1 Základní prvky v procesu měření 

Aby bylo možné porozumět následujícím kapitolám, které se věnují procesu měření 

výkonnosti, musí dojít k vymezení základních pojmů, které s touto problematikou úzce 

souvisí. Tyto pojmy nejsou nikde uzákoněny a jejich výklad se liší dle oblasti užití. 

Z důvodu rozdílné terminologie bude k charakteristice základních prvků použita obecná 

terminologie, která představuje základ pro všechna odvětví, ve kterých se proces měření 

uplatňuje. 

Iniciátor - představuje zadávající subjekt, který může být jak uživatelem naměřených 

údajů, tak zodpovědnou osobou za průběh celého procesu. Ve většině případů se jedná o 

třetí osobu, která zabezpečuje chod procesu měření výkonnosti v zájmu uživatele. 

Vhodnou metodou pro rozpoznání iniciátora procesu je získat odpověď na otázku: „Kvůli 

komu je proces měření výkonnosti uskutečněn?“ (Wagner, 2009, s. 39). 

Uživatel - představuje konečného příjemce údajů, na jehož popud byl proces měření 

vykonáván. K definování uživatele dochází především před započetím samotného 

procesu měření nebo může dojít k jeho postupné identifikaci v průběhu měření, což je 

méně častá varianta. K určení uživatele slouží otázka: „Pro koho zajišťujeme výstup 

procesu měření výkonnosti?“ (Wagner, 2009, s. 39). 

Subjekt uskutečňující měření/podílející se na měření - jak je již z názvu patrné, tak 

tento subjekt představuje realizátora procesu měření výkonnosti. Ve většině případů je 

obvyklé, že je těchto subjektů několik a každý z nich se věnuje specifické oblasti měření. 

Při využití více subjektů je nutné stanovit odpovědnou osobu, která bude zodpovídat za 

koordinaci a kooperaci všech fází procesu měření (Wagner, 2009, s. 40). 
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2.2.2 Funkce měření 

Důvodů, kvůli kterým se proces měření provádí, je nesčetná řada, nicméně za ty 

nejvýznamnější lze považovat následující výčet funkcí, který popisuje primární přínosy, 

jenž tento úkon přináší. Ve stručnosti se tedy jedná o tyto funkce: 

• Funkce podpory paměti - díky měření lze uchovat zjištěná data za určitý časový 

interval, po který se výkonnost zaznamenává. Výsledky jsou poté k dispozici i ve 

chvíli, kdy dojde ke změně průběhu a vlastností konkrétního měření; 

• Funkce podpory srovnání - na základě měření je umožněno porovnávat získané 

údaje několika rozdílných objektů, přičemž nehraje žádnou roli fakt, zda jsou či 

nejsou zkoumané objekty měřitelné ve stejnou dobu. Mimo tuto skutečnost je 

taktéž možné porovnávat naměřené údaje stejného objektu v různých časových 

intervalech jeho progresu; 

• Funkce podpory objektivizace a šíře smyslového poznání - měření dává 

příležitost k objektivizaci vlastních subjektivních dojmů, čímž zvyšuje 

relevantnost naměřených charakteristik. Rovněž je umožněno za pomoci 

technických nástrojů interpretovat i takové charakteristiky, které představují pro 

lidské smysly jen stěží vnímatelné entity; 

• Funkce podpory hloubky poznání - za pomoci měření lze rovněž identifikovat 

atributy objektu, které byly přiděleny dodatečně člověkem, což zapříčinilo 

zhoršení jejich identifikace za pomoci lidských smyslů či moderních technických 

nástrojů;  

• Funkce zprostředkování poznání - prostřednictvím měření je možné 

zprostředkovat získané výsledky i těm osobám, které nebyly u procesu osobně 

přítomny nebo nemají možnost se do procesu pozorování aktivně zapojit; 

• Funkce důkazní - měření může za jistých okolností představovat významný 

důkaz v různých druzích sporů, kde se zkoumá otázka, zda daný jev proběhl, či 

nikoliv. Tato skutečnost platí i přes tvrzení, že nelze zcela zamezit prvku 

subjektivnosti v procesu měření (Wagner, 2009, s. 35-36).  
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2.2.3 Fáze procesu měření 

Proces měření výkonnosti lze chápat jako činnost, při které dochází k zjišťování hodnot 

u zkoumaných atributů, které budou následně využity iniciátorem realizace měření. Tento 

proces se skládá z několika provázaných fází, které můžeme shrnout do následujících 

bodů: 

• Vytvoření modelu - představuje první krok, při kterém dochází k základnímu 

nastavení komplexního procesu měření, od kterého se následně odvíjí zbytek 

jednotlivých fází. Dochází ke specifikaci prvotního úhlu pohledu, kterým bude na 

zkoumanou entitu nahlíženo, což zjednodušeně řečeno znamená, že se tato fáze 

zaměřuje na konkrétní identifikaci prvků, které se následně podrobí procesu 

měření; 

• Volba metod a nástrojů - po stanovení předmětu zájmu, nastává druhá fáze, 

jejímž úkolem je určit vhodnou metodu a nástroje pro samotný akt měření. Jedná 

se o důležitý krok, při jehož řešení je nutné vycházet z prvotního nastavení modelu 

a současně na celou problematiku nahlížet komplexně a disponovat aktivním a 

vynalézavým přístupem; 

• Získání požadovaných hodnot - tuto část lze označit jako akt osvojení 

naměřených údajů, jelikož během této činnosti dojde za přispění předem 

stanovených metod k přiblížení zkoumajícího subjektu ke zkoumanému objektu, 

čímž dojde k získání naměřených hodnot, které následně postupují k dalšímu 

zpracování; 

• Zaznamenaní a uchování získaných hodnot - správné nakládání se získanými 

údaji představuje jednu z nejdůležitějších technicko-metodických entit měření, 

jejímž cílem je zajistit co nejmenší chybovost při integraci a uchovávání 

naměřených hodnot. Tato fáze disponuje velkým vlivem na provázanost celého 

procesu měření, jelikož nekorektním přístupem může dojít ke znehodnocení 

primárních hodnot; 

• Třídění a intepretace hodnot - během tohoto kroku dochází k editaci získaných 

údajů, což se děje za využití velké škály různorodých postupů a metod, které 
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představují různé druhy analýz, třídění či proces porovnávání dat. Vyhodnocené 

údaje se následně posuzují dle nastavených kritérií, k jejichž stanovení došlo na 

počátku celého procesu měření; 

• Ověření informací - předposledních krok představuje činnost, jejímž cílem je 

odstranění subjektivního vjemu, který se mohl do procesu měření implementovat 

prostřednictvím subjektu, který uskutečňoval jak proces měření, tak následnou 

interpretaci získaných dat. Z výše uvedeného popisu je tedy patrné, že je vyvíjena 

snaha o dosažení maximální objektivnosti celého procesu měření; 

• Komunikace informace uživatelům - konečným krokem celého procesu měření 

je za pomoci vhodných metod a nástrojů zprostředkovat získané údaje a 

charakteristiky uživateli, pro kterého byl proces měření uskutečňován. 

Zjednodušeně řečeno by bylo možné tento akt nazývat reportingem či prezentací 

naměřených výsledků (Wagner, 2009, s. 36-38). 

2.3 Jakost 

Veber a kol. (2007, s. 19) uvádějí, že jakost má mnoho různých forem interpretací, což je 

zapříčiněno faktem, že zákazník, který představuje důvod, pro který se jakostí zabýváme, 

disponuje různými požadavky, jejichž skladbu ovlivňují biologické (pohlaví, věk), 

sociální (vzdělání, společenské postavení), demografické (lokalita, zvyklosti) a 

v neposlední řadě také společenské faktory (reklama, veřejné mínění). 

Pro vzájemně lepší porozumění však bývá využívána obecná podoba definice jakosti, 

která pochází z normy ISO 9000. Tato definice říká, že: „Jakost (kvalita) je stupeň 

splnění požadavků souborem inherentních znaků.“ (Veber a kol., 2007, s. 19) 

Zjednodušeně řečeno lze tedy konstatovat, že jakost tvoří ucelenou koncepci, která se 

vztahuje k požadavkům zákazníka směrem k výrobkům, službám, činnostem a procesům. 

Požadavky zákazníků jsou plněny za pomoci souboru inherentních znaků, které 

představují vnitřní vlastnosti objektu kvality, které jsou mu vlastní. V dnešní době bývá 

na kvalitu nahlíženo jako na standardní předpoklad, bez kterého by žádný podnik neměl 

šanci uspět na dnešních vysoce konkurenčních trzích, avšak ne vždy tomu tak bylo. Ve 
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druhé polovině 20. století byla jakost považována za významnou konkurenční výhodu, 

která byla poprvé plně aplikována do každodenní praxe japonskými podniky, což 

odstartovalo hlavní etapu vývoje této filozofie (Veber a kol., 2007, s. 13-16).  

První kodifikace požadavků na řízení jakosti byla vytvořena v normách AQAP (Allied 

Quality Assurance Publications) pro NATO. Od té doby vznikala celá řada nových 

organizací, které se zabývaly managementem kvality a jeho jednotlivými principy, což 

v roce 1980 vyústilo v ustanovení technické komise ISO/TC 176, která o osm let později 

navrhla k přijetí řadu norem postupného zlepšování kvality pod označením ISO 9000, 

kterými se mohly řídit kterékoliv organice napříč celým světem. Norma ISO 9000 prošla 

postupnou revizí a v současné době představuje respektované mezinárodní ustanovení pro 

požadavky trhu na kvalitu. Celá norma ISO 9000 sdružuje tři hlavní standardy, které souží 

k uplatnění systému řízení kvality v podniku. Jedná se o tyto normy: 

• ISO 9000 - Systémy managementu kvality - základní principy a slovník; 

• ISO 9001 - Systémy managementu kvality - požadavky; 

• ISO 9004 - Řízení udržitelného úspěchu organizace - Přístup managementu 

kvality (Veber a kol., 2007, s. 15-16). 

Pro potřeby zvýšení úrovně kvality nevznikly pouze normy ISO 9000, ale i modely cen 

za kvalitu z nichž neznámější je vícekriteriální Model excelence EFQM, který byl 

následně využit Radou kvality ČR pro vytvoření soutěže Národní cena kvality ČR (dále 

jen NCK ČR). Specifika jednotlivých modelů cen za kvalitu a normy ISO 9000 budou 

probrána v následujících kapitolách teoretické části (Nenadál, 2004, s. 12-13). 

2.4 Přístupy k hodnocení výkonnosti 

Cílem hodnocení je stanovit určitý výsledek či poznatek o zkoumaném subjektu, který 

v dalších krocích ve většině příkladu poslouží jako podklad pro budoucí manažerské 

činnosti, což postupně vede k rozvoji daného subjektu a jeho přidružených aktivit. U 

atributů, které jsou předmětem procesu hodnocení, je nutné zohledňovat několik 

důležitých kritérií. Za ty nejvýznamnější můžeme považovat účel, pro který se činnost 
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hodnocení provádí a časové období, ke kterému se proces hodnocení vztahuje (Veber a 

kol., 2014, s. 669-670). 

Prvním z atributů, který představuje nezbytnou součást hodnocení výkonnosti, je proces 

identifikování účelu, pro který se daná aktivita provádí. Tato skutečnost je zapříčiněna 

faktem, že s jiným účelem bude aplikován rozdílný přístup k procesu hodnocení. 

Rozdílné požadavky na interpretační schopnost výsledků hodnocení budou mít: 

• Vlastníci - jejich předmětem zájmu je ve většině příkladů komplexní hodnocení 

finanční situace, jejímž cílem je posoudit proces zhodnocení vložných 

prostředků; 

• Finanční úřad - zainteresovanost v podrobných číselných výkazech, které 

následně poslouží pro výpočet daňového zatížení zkoumaného subjektu; 

• Banky, pojišťovny - těžiště zájmové oblasti těchto institucí tkví ve výsledcích 

hospodaření, které zpravidla sahají několik let do minulosti, jelikož na základě 

těchto údajů jsou zkoumaným subjektům zprostředkovány možné služby; 

• Ratingové organizace - tyto subjekty berou v potaz veškeré dostupné informace, 

které se týkají výkonnosti zkoumaných subjektů; 

• Manažeři firem - kladou důraz na přesnost získaných informací, jelikož jejich 

úkolem je kontrolovat dosažené výsledky a na jejich základě rozhodnout o 

konkrétních budoucích krocích (Veber a kol., 2014, s. 670). 

 

Obr. 1: Účel hodnocení výkonnosti podniku (Vlastní zpracování dle Veber a kol., 2014, s. 671) 
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Druhým atributem, jenž musíme rozlišovat, je časová dimenze, ke které se pojí proces 

hodnocení výkonnosti. Ve stručnosti rozlišujeme tři základní přístupy k hodnotícímu 

procesu, které představuje hodnocení minulosti (retrospektivní), hodnocení současného 

stavu (operativní informace) a hodnocení zaměřené na budoucí vývoj (predikce) (Veber 

a kol., 2014, s. 670-671). 

 

Obr. 2: Časové hledisko hodnocení (Vlastní zpracování dle Veber a kol., 2014, s. 671) 

2.4.1 Tradiční přístupy k hodnocení výkonnosti 

Tradiční přístupy hodnocení představují metody, které jsou zaměřeny na období od 

minulosti do přítomnosti, což není vždy pravidlem, nýbrž přidanou hodnotou, jelikož 

těžištěm zájmu je primárně období minulosti. Cílem těchto metod je identifikace 

výkonnostních indikátorů, díky kterým lze umožnit komparaci, stanovení trendů či 

odhalení možných rezerv ve fungování podniku (Veber a kol., 2014, s. 673). 

Základní metodu představuje využití finančních ukazatelů. Jejich aplikace reprezentuje 

všeobecně ustálený zvyk s mnohaletou tradicí, který disponuje přehlednou strukturou 

vyhotovení, což je zapříčiněno skutečností, že všechny sledované indikátory jsou ve 

většině případů uvedeny v peněžních jednotkách. Většina ukazatelů navíc vyplývá ze 

základních účetních výkazů, které jsou zastoupeny výkazem zisku a ztrát a pojednáním o 

majetkové struktuře podniku, kterou představuje rozvaha. Cílem finančních ukazatelů je 

posoudit hospodaření podniku z několika různých perspektiv, které zjišťují, zda došlo ke 

zhodnocení vloženého kapitálu, zda se podnikání vyplatilo nebo jestli nebyly 

signalizovány prvky špatného ekonomického progresu za zkoumané období. V rámci 

tradičních metod měření je rovněž nutné zmínit další přístupy, které spadají do této 

oblasti. Další varianty, které lze využít, mohou být interpretovány jako hodnocení bonity, 

finanční (controllingové) řízení a dílčí hodnocení výkonnosti (Veber a kol., 2014, s. 673). 
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2.4.2 Moderní přístupy k hodnocení výkonnosti  

Moderní přístupy se oproti těm tradičním nezaměřují pouze na minulost a finanční 

indikátory, nýbrž berou v úvahu predikci budoucího období a mimofinanční kritéria, 

která rozšiřují dosavadní pole působnosti celého procesu hodnocení. Tímto novým 

pohledem na zkoumanou problematiku způsobují určitý převrat v nahlížení na efektivní 

využití procesu hodnocení výkonnosti. Je stanovena logická posloupnost jednotlivých 

mimoekonomických analýz (Obr. 3), které ovlivňují existenci všech podnikatelských, ale 

i dalších subjektů. Nová koncepce stanovuje, že je nezbytné se prvotně zaměřit na 

zákazníka, u kterého celý řetězec začíná a postupovat k dodávaným produktům a až 

následně řešit procesy spojené se samotným zhotovováním (Veber a kol., 2014, s. 677-

678). 

 

Obr. 3: Posloupnost jednotlivých analýz výkonnosti (Vlastní zpracování dle Veber a kol., 2014, s. 679) 

Mezi nejvýznamnější moderní metody měření výkonnosti lze zařadit modely cen za 

kvalitu a z nich odvozené přístupy, jakými jsou EFQM, Balanced Scorecard, model 7S 

firmy McKinsey a přístup daný normou ISO 9004:2009. V následujících kapitolách dojde 

k přiblížení těchto metod, které jsou v současné době využívány ve velkém měřítku a 

zároveň představují nezbytnou součást pro postupný vývoj každého ekonomického 

subjektu, který má zájem se neustále zlepšovat a upevňovat svoje postavení na 

konkrétním tržním segmentu. 

V níže položené Tab. 1 jsou shrnuty atributy, pomocí kterých lze nejlépe rozlišit tradiční 

a moderní přístupy k hodnocení výkonnosti. Jak již bylo výše zmíněno, tak tradiční 

přístupy jsou v mnoha ohledech nedostačující pro potřeby dnešních vysoce 

konkurenčních trhů, kdy může každý zjištěný údaj představovat strategický prvek pro 

postupný progres podnikatelských subjektů. Závěrem lze tedy konstatovat, že moderní 

metody představují těžiště budoucího rozvoje, jelikož na rozdíl od tradičních metod 

zohledňují období budoucího vývoje a mimoekonomická kritéria, která představují 
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oblasti, jejichž neoddiskutovatelný význam pro efektivnost celého procesu hodnocení byl 

v minulosti opomíjen (Veber a kol., 2014, s. 681).  

Tab. 1: Tradiční versus moderní přístupy hodnocení (Vlastní zpracování dle Veber a kol., 2014, s. 681) 

Tradiční přístupy Moderní přístupy 

Zaměření do minulosti, maximálně do 

současnosti 

Zaměření do minulosti a současnosti, ale zejména do 

budoucnosti 

Uplatnění finančních kritérií při 

hodnocení 

Komplexní přístupy k hodnocení včetně 

mimoekonomických kritérií 

Analytické přístupy Zvýraznění úloh benchmarkingu při hodnocení 

Hodnocení trendů vývoje Určování rozvojového potenciálu 

2.5 Modely cen za kvalitu 

Prostřednictvím této kapitoly dojde k přiblížení několika hodnotících modelů, které jsou 

považovány za nejvýznamnější nástroje v oblasti moderního měření výkonnosti. Všechny 

zkoumané modely spojuje skutečnost, že vycházejí z poznatků základního Modelu 

excelence EFQM a zároveň představují nástroje, které jsou v různých modifikacích 

využívány pro potřeby Národních cen za kvalitu v mnoha různých státech po celém světe.  

2.5.1 Model excelence EFQM 

Model excelence EFQM vychází z podstaty Total Quality Managementu (dále jen TQM) 

a je koncepčním systémem evropské neziskové organizace European Foundation for 

Quality Management (dále jen EFQM), která primárně vznikla z důvodu zvýšení 

konkurenceschopnosti evropských podnikatelských subjektů. Odborníci ze světově 

úspěšných organizací analyzovali způsoby vedení podniků v zámořských a asijských 

státech a následně v roce 1991 vytvořili model řízení pro evropské prostředí, který nazvali 

Evropský model TQM. Tento model prošel průběžnou transformací a celkovým vývojem, 

který vyústil v roce 1999, kdy došlo k první prezentaci modelu pod novým názvem „The 

EFQM Excellence Model“, který se užívá dodnes (Váchal, Vochozka, 2013, s. 514). 

Model excelence EFQM představuje vícekriteriální manažerský nástroj, který slouží 

k sebehodnocení organizace, poskytuje návod, co do budoucna zlepšit a je rovněž 

podkladem pro manažerský systém organizace. Zjednodušeně můžeme tedy konstatovat, 

že se jedná o celosvětově uznávaný a propracovaný nástroj pro řízení organizací, který 
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zabezpečuje systematické a neustále sledování výkonnosti organizace na všech úrovních, 

což vede k následné realizaci zlepšujících činností (Hakes, 2007, s. 12). 

 

Obr. 4: Model excelence EFQM (Převzato z Braun a kol., 2013, s. 27) 

Model excelence EFQM bere v úvahu předpoklady a výsledky podniku v devíti oblastech 

(viz Obr. 4). Ve všech těchto devíti aspektech excelence dochází k zjišťování dat, které 

následně postupují k hodnocení. Výsledný resultát představuje pro podnik podkladovou 

zprávu, která pojednává o firemní výkonnosti, kvalitě a odhaluje silné stránky na straně 

jedné a příležitosti na straně druhé (Model excelence EFQM, 2012, s. 9). 

Veber a kol. (2014, s. 181-182) uvádějí, že koncepce celého Modelu excelence EFQM je 

ve skutečnosti prostá, nicméně proces implementace představuje obtížný akt, při kterém 

je nutné dodržovat deklarované postupy a návaznosti jednotlivých kroků. Model 

představuje devět kritérií, přičemž se vychází z faktu, že klíčových výsledků jednotlivých 

činností může být dosaženo pouze za předpokladu, že dojde k maximální spokojenosti 

jak externích zákazníků, tak zaměstnanců a zároveň bude respektováno okolí 

ekonomického subjektu. Tyto atributy jsou komplexně označovány jako výsledky 

(kritéria 6 až 9). Zmíněná oblast výsledků je souběžně podmíněna precizním řízením 

procesů, správným definováním podnikové strategie, budováním zdrojů a rozvojem 

lidského faktoru, což je umožněno pouze za předpokladu správného nastavení podnikové 

kultury směrem od vedení. Tato řada podmiňujících kritérií tvoří tzv. předpoklady 
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(kritéria 1 až 5) pro dosahování výsledků. Rozdílnou povahu výsledků a předpokladů lze 

demonstrovat skutečností, že zatímco co prvních pět kritérií ukazuje, jak by mělo být 

v organizaci postupováno, kritéria výsledků dávají konkrétní zprávu o tom, čeho bylo za 

zkoumané období dosaženo.  

 

Obr. 5: Subprocesy sebehodnocení v modelu EFQM (Vlastní zpracování dle Grasseová a kol., 2012, s. 262) 

Analýzou získaných výsledků lze získat podněty k postupnému rozvoji využívaných 

nástrojů managementu. Šipky v Modelu excelence EFQM (Obr. 4) odkazují na schopnost 

změny, která je pro zkoumanou entitu charakteristická a zároveň ukazují, jak inovace a 

učení podporuje rozvoj předpokladů, které mají následně přímý vliv na zlepšení výsledků. 

Obě zkoumané oblasti se podílejí na celkové hodnotě organizace stejnou měrou, což 

představuje poměr v podobě 50%/50%. K účelů hodnocení jednotlivých kritérií je využito 

logické schéma RADAR, které bude objasněno prostřednicím následující podkapitoly 

(Grasseová a kol., 2012, s. 240).  

Kritérium 1: Vedení  

První kritérium je zaměřeno především na zkoumaní, jehož úkolem je identifikovat, jak 

se lidé z oblasti vrcholového managementu podílejí na naplňování deklarované vize. 

Souběžně s touto činností je monitorováno, jak se vedení zapojuje do tvorby a 

zkvalitňování vztahů se všemi zainteresovanými stranami a jakým způsobem přistupují 

řídící pracovníci k motivaci a podpoře svých podřízených pracovníků (Grasseová a kol., 

2012, s. 242).  

Kritérium 2: Strategie  

Druhé kritérium navazuje skutkovou podstatou na to první a je zaměřeno na způsob, 

jakým dochází k uskutečnění stanovené vize a jak je definovaná strategie, která povede 
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k naplnění požadavků všech zainteresovaných stran. Impulsem pro zpracování těchto 

atributů je zpětná vazba, kterou podnik získá od zákazníků a z provedených měření 

výkonnosti, popřípadě benchmarkingu (Model excelence EFQM, 2012, s. 12). 

Kritérium 3: Pracovníci   

Třetí kritérium je zaměřeno na rozvoj a řízení lidského potenciálu, kterým každá 

organizace disponuje prostřednictvím svých kmenových zaměstnanců. Velký důraz je 

rovněž kladen na delegování pravomocí mezi jednotlivé zaměstnance, identifikaci 

jednotlivých kompetencí a způsob odměňování, popřípadě vnitropodnikového uznávání 

zaměstnanců (Grasseová a kol., 2012, s. 244). 

Kritérium 4: Partnerství a zdroje  

Čtvrté kritérium je zainteresováno ve dvou odlišných oblastech, z nichž první je 

zaměřena na zkvalitňování, řízení a budování vztahů, které ve většině případů vznikají 

v rámci obchodních interakcí mezi jednotlivými podnikatelskými subjekty. Druhá oblast 

zájmu pracuje na rozšíření a postupném zlepšování technologických, finančních a 

informačních zdrojů, což následně vede k naplnění stanovené strategie a vnitropodnikové 

politiky (Model excelence EFQM, 2012, s. 14-15). 

Kritérium 5: Procesy, produkty a služby 

Kritérium bere v úvahu procesy, jejichž postupné zdokonalování, systematické řízení a 

inovování vede k naplnění zvolené strategie. Cílem toho kritéria je co nejvíce uspokojit 

různorodé potřeby zákazníků a zainteresovaných stran, čímž dojde k zvýšení hodnoty 

nabízených produktů a služeb. Při procesu zvyšování hodnoty se ve většině případů 

vychází z potřeb a očekávání zákazníků, které je nutné průběžně monitorovat a operativně 

upravovat aplikovaný přístup k realizaci tohoto kritéria (Grasseová a kol., 2012, s. 246-

247). 

Kritérium 6: Zákazníci - výsledky 

Podstatou tohoto kritéria je zjistit, jakých výsledků bylo v oblasti zákazníků dosaženo. 

Na tyto výsledky se díváme ze dvou pohledů, a to jak z pohledu zákazníka, tak z pohledu 

stanovených indikátorů, které slouží pro potřeby hodnocení výkonnosti. Měřítkem 
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vnímání ze strany zákazníků může být image podniku, loajalita externích zákazníků či 

poskytovaný servis, který tvoří přidanou hodnotu. Za další ukazatele výkonnosti, které 

lze využít k predikci a postupnému zlepšení vnímání ze strany zákazníků, můžeme 

považovat počet reklamací, vývoj počtu objednávek či rychlost vyřízení dodávky (Model 

excelence EFQM, 2012, s. 17). 

Kritérium 7: Pracovníci - výsledky 

Komplexní a zároveň správné využití tohoto kritéria je podmíněno přesnou identifikací 

jednotlivých atributů v oblasti předpokladů. Stejně jako u zákazníků, tak i u pracovníků 

jde o sledování dosažených hodnot. Měřítka vnímání lze získat ze strukturovaných 

rozhovorů či zpětné vazby v podobě anonymního dotazníkového šetření. Ukazatele 

vnitřní výkonnosti mohou být v tomhle případě reprezentovány mírou fluktuace 

zaměstnanců, četností onemocnění či průměrným věkem apod. (Grasseová a kol., 2012, 

s. 248). 

Kritérium 8: Společnost - výsledky 

Kritérium výsledků vzhledem ke společnosti je založeno na jednom z mnoha principů 

TQM, který pojednává o důležitosti zapojení organizace do komunálního dění. 

Zainteresovanost do lokálního dění zahrnuje aktivity v podobě vstřícnosti k občanům, 

šetrné nakládání s neobnovitelnými zdroji a v neposlední řadě také sdílení údajů o 

hospodaření s místní komunitou. Meřítkem vnímání může být chování vůči občanům 

v dané lokalitě a angažovanost při realizaci veřejných projektů. Ukazatelé výkonnosti 

představují v téhle oblasti především sponzorské aktivity, získaná ocenění, certifikace a 

změny ve vývoji zaměstnanosti v daném regionu, na který má fungování zkoumané 

organizace přímý vliv (Model excelence EFQM, 2012, s. 19). 

Kritérium 9: Klíčové výsledky 

Poslední kritérium, které završuje všechny aktivity v oblasti hodnocení výsledků, 

představuje klíčové výsledky, jakých daná organizace dosáhla při naplňování zvolené 

strategie a vnitropodnikové politiky. Ekonomické výstupy demonstrují dosažené tržby a 

z nich plynoucí hodnoty, které jsou reprezentovány přidanou hodnotou nebo výsledkem 

hospodaření za účetní období. Na druhé straně stojí ekonomické ukazatele výkonosti, 



30 

 

mezi které se nejčastěji řadí poměrové ukazatele pro analýzu podniku. Nejvyužívanějším 

ukazatelem je rentabilita, likvidita, aktivita či zadluženost (Grasseová a kol., 2012, s. 

249). 

2.5.1.1 Logické schéma RADAR 

Pro účely sebehodnocení si mohou posuzovací týmy nebo jednotlivci vypracovat vlastní 

postup, který bude co nejvíce vyhovovat jejich potřebám, nicméně v zájmu dosažení co 

nejvyššího stupně objektivity je doporučeno aplikovat logické schéma RADAR. Jedná se 

o speciální posloupnost činností, která byla vytvořena Evropskou nadací EFQM za 

účelem přesné kvalifikace vyzrálosti managementu kvality. Logické schéma RADAR 

provádí hodnocení na základě jednotlivých subkritérií modelu EFQM, k čemuž je 

využíváno kvantitativního přístupu, který následně vede k tvorbě celkové bodové 

hodnoty zkoumané organizace. Při procesu hodnocení dochází k posuzování na základě 

perspektiv, označovaných jako: 

• R - results tj. výsledky; 

• A - approach tj. přístup; 

• D - deployment tj. rozšíření; 

• A - assessment tj. posuzování; 

• R - review tj. přezkoumaní (Marinič, 2008, s. 138-139). 

Na Obr. 6 jsou vyobrazeny perspektivy společně s dílčími atributy, které slouží k jejich 

hodnocení. Metodika RADAR aplikuje odlišný přístup k hodnocení pro předpoklady 

a oblast výsledků. Proces hodnocení se provádí za pomocí tzv. „Radar Scoring Matrix“, 

což představuje hodnotící matice, díky kterým lze provádět činnost hodnocení objektivně 

a přehledně pro všechny zainteresované strany. Jednotlivá subkritéria jsou v oblasti 

předpokladů procentuálně hodnocena na základě přístupu, rozšíření a posuzování a 

přezkoumání, přičemž každá z těchto tří perspektiv se dále dělí na dílčí atributy. Oblast 

ekonomických i mimoekonomických výsledků se procentuálně hodnotí na základě 

perspektivy výsledků, která zohledňuje dva prvky, a to úroveň výsledků a rozsah 
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uplatnění. Tyto dvě zkoumané oblasti dále zohledňují dílčí faktory, kterými jsou trendy, 

cíle, porovnání a příčiny (Grasseová a kol., 2012, s.249-257). 

 

Obr. 6: Perspektivy využívané při sebehodnocení (Vlastní zpracování dle Grasseová a kol., 2012, s. 250) 

2.5.2 Model CAF 

Danou metodu sebehodnocení nejlépe vystihuje krátká definice, která říká: „CAF je cesta 

k efektivní, kvalitní a výkonné organizaci veřejného sektoru, která má spokojené 

zákazníky, občany, ale také zaměstnance.“ (Grasseová a kol., 2012, s. 258) 

Akronym CAF je složen z prvních písmen anglického názvu The Common Assessment 

Framework a pojednává o třech atributech, kterými se tento nástroj vyznačuje. Jednotlivá 

písmena ve zkratce označují: 

• Společný (Common) prostředek pro postupné zlepšování kvality, efektivnosti a 

výkonnosti u všech druhů organizací ve veřejném sektoru; 

• Hodnotící (Assessment) metoda, díky které je možné bodově ohodnotit docílené 

výsledky a předpoklady, které spadají do zkoumaných oblastí toho modelu; 
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• Rámec (Framework) pro správné řízení a plánování podnikových oblastí, jakými 

jsou například lidské zdroje, partnerství a inovace (Baláš a kol., 2014, s. 11). 

Důvodem pro vznik tohoto společného hodnotícího rámce byla vzájemná kooperace 

ministrů EU, kteří měli za úkol navrhnout způsob, díky němuž by bylo možné řídit a 

efektivně spravovat veřejnou správu. Prvotní verze modelu vznikla v roce 2000 a 

postupně procházela vývojem, který vyústil v roce 2002, kdy došlo k prvnímu 

komplexnímu využití tohoto hodnotícího modelu v reálné situaci. Ve stejném období 

vzniklo středisko podpory CAF, které ustanovilo pravidla a způsoby využívání pro tento 

sebehodnotícího nástroje. Model je soustavně rozvíjen za pomoci Skupiny pro inovaci 

veřejných služeb (IPSG), která si klade za cíl zpropagovat spolupráci v oblasti nových 

metod modernizace veřejné zprávy a veřejných služeb napříč všemi zeměmi EU (Veber 

a kol., 2014, s. 183). 

Baláš a kol. (2014, s. 12-15) uvádějí, že model CAF lze prezentovat jako zjednodušenou 

formu modelu EFQM, která je vhodná pro všechny organizace veřejného sektoru. Model 

CAF je zaměřen na čtyři základní cíle. První z nich se zaměřuje na seznámení veřejného 

sektoru s principy TQM a výhodami, které plynou z procesu sebehodnocení. Tímto 

krokem by došlo k orientaci organizace na využití celého Demingova cyklu postupného 

zlepšování „Plan - Do - Check - Act“. Druhým cílem je udělat proces sebehodnocení 

dostupnější a snáze pochopitelný pro všechny organizace, které tak budou mít možnost 

získat podrobnou analýzu současného stavu. Předposledním úkolem je sloužit 

organizacím jako „pojítko“ mezi všemi druhy využívaných modelů k řízení 

managementu kvality, což poskytne ucelený pohled a dobrý rozhled v dané problematice. 

Posledním úkolem je tvorba systému, který umožní porovnávat organizace veřejného 

sektoru mezi sebou (benchmarking).  

Stejně jako model EFQM je model CAF založen na principu sebehodnocení 

prostřednictvím devíti kritérií, z nichž pět je zaměřeno na předpoklady a zbylé čtyři na 

dosažené výsledky. Zmíněná kritéria se skládají z 28 subkritérií, pro které je definovaná 

sada otázek, pomocí kterých dochází k procesu sebehodnocení. Nejpodstatnější rozdíly 

mezi modelem EFQM A CAF jsou shrnuty prostřednictvím Tab. 2 (Grasseová a kol., 

2012, s. 259). 
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Tab. 2: Odlišnosti mezi modelem EFQM a CAF (Vlastní zpracování dle Grasseová a kol., 2012, s. 260) 

Srovnávací kritérium EFQM CAF 

Počet kritérií 9 9 

Přiřazování důležitosti 

(váhy) kritériím 

ANO - rozdílná důležitost 

kritérií 
NE - stejná důležitost kritérií 

Počet subkritérií 32 28 

Přiřazování důležitosti 

(váhy) subkritérium 

ANO - rozdílná důležitost 

subkritérií (pouze výsledky) 
NE - stejná důležitost subkritérií 

Způsob bodového 

hodnocení 

Logické schéma RADAR 

nebo dle zvolené metody, 

např. bodové hodnocení 

Panely hodnocení 

Typ organizace, pro 

kterou je určen 
Univerzální použití Veřejná správa 

Využití aplikační 

příručky 
Zpoplatněno Zdarma 

2.5.3 Model START PLUS 

Pro podnik, který je dobře veden, má prosperující charakter, ale rovněž chce v budoucnu 

zvyšovat svůj podíl na trhu, a tedy i svoji celkovou konkurenceschopnost, předkládá Rada 

kvality ČR model, pomocí kterého si daný subjekt může zjistit jak svoji aktuální 

výkonnostní úroveň, tak své silné stránky a příležitosti pro možné zlepšení. Středně 

obtížní program START PLUS je součástí NCK ČR, kde mimo této koncepce evidujeme 

ještě jednoduchý program START a nejsložitější koncepcí je program EXCELENCE. 

Tyto programy lze použít pro podniky, které působí v podnikatelském i veřejném sektoru. 

Všechny tyto programy vycházejí ze základních principů Modelu excelence EFQM. 

Model START PLUS se od Modelu excelence EFQM liší konkrétními procesy 

sebehodnocení, ale i zjednodušenou formou hodnocení, která je přizpůsobena tomuto 

programu. Tento model mohou použít všechny firmy, které se chtějí buď zapojit do 

soutěže NCK ČR nebo chtějí jen čistě ze zvědavosti zjistit, jak jsou na tom v oblasti 

kvality a sebehodnocení (Braun a kol., 2013, s. 9). 

NCK ČR byla založena usnesením vlády České republiky v roce 2001 a jejím účelem je 

v rámci soutěže objektivně a důsledně hodnotit činnosti podniků, a to především z 

pohledu uspokojování potřeb zákazníků a dosahování trvale udržitelné ekonomické 

stability. Soubor používaných modelů v Národní ceně kvality ČR vychází z celosvětově 

uznávaného a prestižního Modelu excelence EFQM, který je používán v národních 

obdobách v mnoha evropských zemích (ČSJ, 2018). 
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2.5.3.1 Postup hodnocení 

K účelu hodnocení slouží v rámci modelu START PLUS předpřipravený formulář, který 

představuje tzv. Hodnotící sešit. Tento sešit se skládá jak z tabulek pro zaznamenání 

silných stránek a oblastí pro zlepšení, tak z příslušných bodových tabulek, které slouží ke 

stanovení celkového počtu bodů v rámci jednotlivých kritérii. Pokud se rozhodne podnik 

využít sebehodnocení bez účasti v programu NCK ČR, provádí proces bodování 

kmenový zaměstnanci podniku. V opačném případě spadá tato činnost do kompetencí 

edukovaného externího auditora, který má pro tuto činnost oprávnění v podobě 

způsobilostní certifikace. Pokud se podnik rozhodne zapojit do programu NCK ČR, měl 

by si osvojit a následně provést proces interního hodnocení, jenž daný subjekt připraví na 

budoucí úkony, které v důsledku externího hodnotitele vzniknou (Braun a kol., 2013, s. 

38). 

2.5.3.2 Stanovení silných stránek a oblastí pro zlepšení 

Mimo samotný bodový proces je nutné si ve zkoumaných oblastech modelu START 

PLUS stanovit silné stránky a oblasti pro zlepšení. Tento akt je v konečném důsledku 

důležitější než samotné bodové hodnocení, jelikož na jeho základě sestavují podniky 

akční plán, díky kterému se snaží implementovat nová progresivní opatření, která by měla 

vylepšit jejich výkonost a podnikovou infrastrukturu (Braun a kol., 2013, s. 38). 

Silné stránky a oblasti pro zlepšení je nutné zaznamenávat souběžně s procesem 

bodového hodnocení, kdy je ideální doba pro identifikaci těchto atributů. Je nutné klást 

důraz na podrobný popis oblastí pro zlepšení, jelikož na jeho základě vznikají konkrétní 

kroky, které se poté implementují do akčního plánu tak, aby zajistily progres v dané 

oblasti. Obvykle se vyskytne několik desítek oblastí pro zlepšení, nicméně z tohoto výčtu 

je nutné zvolit hlavní okruh, který bude mít v konečném součtu největší vliv na 

dodržování podnikové strategii a plnění vytyčených cílů pro následující období. Bodové 

hodnocení vypovídá pouze o stavu podniku a jeho zařazení do konkrétního segmentační 

skupiny dle počtu získaných bodů (Braun a kol., 2013, s. 38). 
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2.5.3.3 Bodové hodnocení 

Bodové hodnocení předpokladů i výsledků vychází z matice RADAR, která je pro účely 

modelu START PLUS upravena, což výrazně zjednodušuje konečný způsob hodnocení 

jednotlivých segmentů. Vzhledem k celkové úpravě hodnotícího procesu však není 

možné plně porovnat dosažený bodový výsledek v modelu START PLUS s počtem bodů 

získaných při využití plného Modelu excelence EFQM (Braun a kol., 2013, s. 38). 

Bodové hodnocení předpokladů 

Při bodovém hodnocení předpokladů dochází k zaměření na prvních pět oblastí modelu 

START PLUS, které mají přesně stanovenou sadu otázek u každého zkoumaného kritéria. 

Bodování každé definované otázky je založeno na stupnici 0 - 100. Každá otázka se 

hodnotí z hlediska tří aspektů, které představuje: 

• Přístup - tzn. jaký postoj podnik ke zkoumané otázce zaujímá, přičemž je 

podstatné, zda se jedná o přistup zdůvodněný či systematický, který má rovněž 

vazbu na plnění strategie a vytyčených cílů společnosti; 

• Aplikace - uplatnění přístupu v konkrétních oblastech; 

• Hodnocení a zlepšování - posuzování procesu hodnocení, vhodnosti zvolených 

meřítek a následného zlepšení s důrazem na celkovou systematičnost procesu 

(Braun a kol., 2013, s. 39-40).  

Výsledné bodové hodnocení každé otázky se následně dopočítá jako průměr bodů za 

přístup, aplikaci a hodnocení, ke kterému patří i proces zlepšování. Celkové bodové 

hodnocení v rámci každého z pěti kritérií se stanoví jako aritmetický průměr získaných 

bodů u každé jednotlivé otázky. Hodnotící tabulka, která tvoří výchozí bod pro proces 

hodnocení, je zobrazena na Obr. 7 (Braun a kol., 2013, s. 39). 
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Obr. 7: Hodnocení předpokladů v modelu START PLUS (Převzato z Braun a kol., 2013, s. 39) 

Bodové hodnocení výsledků 

Po provedení výzkumu v oblasti výsledků a následné selekci získaných metrik dojde 

k jejich sepsání a následnému hodnocení, které je pro oko laika obsáhlé a náročné, což 

můžeme vidět na Obr. 8, který popisuje hlavní část procesu bodového hodnocení 

výsledků. Bodování každého dílčího kritéria je stejně jako u předpokladů založeno na 

stupnici 0 - 100. 

Jak už bylo v rámci práce zmíněno, tak kritéria výsledků se u každého z nich dělí na dvě 

dílčí kritéria. Hodnocení každého kritéria se provádí zvlášť. V oblasti výsledků nás 

zajímají tyto aspekty: 

• Trendy - kolik procent výsledků vykazuje pozitivní trendy či dobrou výkonnost; 

• Cíle - kolik procent výsledků má stanovené konkrétní cíle, které jsou podnikem 

zároveň plněny; 

• Srovnání - kolik procent výsledků má možnost externího benchmarkingu a 

zároveň vykazuje minimálně srovnatelné výsledky s porovnávaným údajem 

(Braun a kol., 2013, s. 41-42). 

Ze tří výše získaných hodnot následně vypočítáme aritmetický průměr a postoupíme 

k hodnocení vhodnosti zvolených meřítek a pokrytí rozsahu vzhledem k danému kritériu. 
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Z aritmetického průměru, který jsme na jedné straně zaznamenali z položky trendů, cílů 

a srovnání a na straně druhé z průměru za rozsah, vypočítáme celkové bodové hodnocení 

konkrétního dílčího kritéria. Body, které nám vyšly, následně zaznamenáme do 

odpovídající pozice ve výpočtové matici (Braun a kol., 2013, s. 41-42). 

 

Obr. 8: Hodnocení výsledků v modelu START PLUS (Převzato z Braun a kol., 2013, s. 41) 

Po zaznamenání a obodování obou dílčích kritérií v rámci každé oblasti, dojde 

k celkovému bodovému hodnocení výsledků, kdy je zohledněna váha každého dílčího 

kritéria v rámci celku. Model START PLUS udává přesnou hodnotu každého dílčího 

kritéria. V kritériu 6. a 7. mají měřítka vnímání vyšší váhu než ukazatele výkonnosti, 

jedná se o poměr 75%/25%. U kritérií 8. a 9. mají obě dílčí subkritéria stejnou váhu, tedy 

shodně po 50% u obou (Braun a kol., 2013, s. 42-43). 

Na úplný závěr celého procesu hodnocení v rámci modelu START PLUS dojde k sepsaní 

uceleného souhrnu všech bodů u předpokladů a výsledků. U toho výčtu všech devíti 

kritérií dojde následně k zohlednění váhy, která je tímto modelem pevně stanovena u 
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každého z kritérií. Po zohlednění váhy dojde k sečtení jednotlivých hodnot, čímž 

dostaneme celkové bodového hodnocení, které nám říká, do jaké výkonnostní kategorie 

podnik spadá a jak si vede v porovnání s konkurenty, kteří tento model využili nebo 

pravidelně využívají. Pokud společnost, zapojená do programu hodnocení, získala 175 - 

350 bodů, obdrží certifikát „Perspektivní organizace“ a při 350 a více bodech obdrží 

certifikát „Úspěšná organizace“. Platnost takového certifikátu je poté 3 roky (Braun a 

kol., 2013, s. 42-44). 

2.5.4 Model START 

Rada kvality ČR nabízí v rámci NCK ČR rovněž jednoduchý sebehodnotící model 

START. Tento model je určen pro všechny společnosti, které se zajímavý jak o postupný 

rozvoj svého výchozího stavu, tak o efektivnější využití požadavků normy ISO 9001. 

Model START, stejně jako ostatní modely cen za kvalitu, vychází ze základů aplikační 

příručky světoznámého Modelu excelence EFQM. Základním stavebním kamenem je 

dotazníkové šetření, na které se odpovídá formou uzavřených odpovědí, v čemž tkví 

zjednodušená povaha celého systému sebehodnocení. Vyplněný a analyzovaný dotazník 

představuje užitečný souhrn informací, který podává zadavateli daného šetření přehled o 

současném stavu organizace (Ryšánek, 2011, s. 10). 

Dotazník se skládá z 50 rovnocenných otázek, z nichž každá má stejný vliv na konečný 

počet dosažených bodů. Stejně jako u ostatních modelů cen za kvalitu, se i tento rozděluje 

na předpoklady a výsledky v devíti modelových oblastech. Prvních 25 otázek je zaměřeno 

na předpoklady pro dosažení výsledků a druhých 25 otázek popisuje dosažené výsledky. 

Správné pochopení a následné vyplnění dotazníku přináší několik výhod. Za ty 

nejvýznamnější lze považovat identifikaci současného stavu, určení těžiště budoucího 

rozvoje, možnost pravidelného porovnávání výsledků s jinými organizacemi a podnícení 

zájmu o pravidelné monitorování výkonnosti, které může pří správném využití 

představovat konkurenční výhodu (Ryšánek, 2011, s. 10). 

Ke komplexnímu pochopení zkoumaného modelu je nezbytné zmínit možnosti bodového 

hodnocení uzavřených otázek. Aby bylo možné přiřadit bodovému hodnocená praktické 

předpoklady, existují pouze čtyři možnosti správné odpovědi. Tyto možnosti lze 

deklarovat jako: 
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• D - Dosud nezahájeno - Téměř nic se v dané oblasti neděje, pouze myšlenky, které 

nebyly nikdy realizovány; 

• C - Určitý pokrok - Existují určité důkazy, že se zkoumaný atribut vyvíjí 

pozitivním směrem. Náhodná a příležitostná přezkoumání, které zapříčiní 

zlepšení či zdokonalení. Izolovaná místa úspěšné realizace, popřípadě úspěšných 

výsledků (33%); 

• B - Podstatný pokrok - Konkrétní důkaz, že je zkoumaná oblast dobře řešena. 

Pravidelně se opakující přezkoumání a zlepšování. Mírná skepse, že tato oblast 

není realizována v plném rozsahu (67%); 

• A - Zcela zaslouženo - Bezchybný přístup nebo výsledek, který je řešen co 

nejvhodnějším přístupem. Vzorový postup a řešení, které není možné podstatně 

zlepšovat (100%) (Ryšánek, 2011, s. 11). 

2.6 Moderní přístupy k hodnocení výkonnosti 

Moderní přístupny měření výkonnosti nezahrnují pouze odvozené metody od Modelu 

excelence EFQM, ale i řadu odlišných nástrojů. Ty nejvýznamnější z nich budou v 

následující kapitole přiblíženy a definovány na základě primární charakteristiky a 

principu užití. 

2.6.1 Balanced Scorecard 

Koncepci Balanced Scorecard (dále jen BSC) vytvořila na začátku devadesátých let 20. 

století americká dvojce R. S. Kaplan a D. P. Norton. Od té doby prošla tato metoda pro 

měření výkonnosti celkovým vývojem a stala se vítaným nástrojem všech dnešních 

podniků, které se chtějí neustále zlepšovat a vybudovat si výsadní postavení a 

konkurenční výhodu v daném odvětví. Charakteristika udává, že BSC představuje 

mechanismus, za pomoci kterého lze vyhodnotit výkonnost podniku na základě jeho 

klíčových perspektiv a zároveň propojit systém řízení lidských zdrojů se systémem řízení 

podniku. Díky využití tohoto novodobého nástroje, který v sobě snoubí prvky tradičních 

metod na jedné straně a moderní prvky na straně druhé, lze co nejefektivněji vytyčit cíle, 
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od kterých se následně odvíjí stanovení podnikové vize a budoucí strategie (Vodák, 

Kucharčíková, 2011, s. 52-53). 

 

Obr. 9: Sledované perspektivy modelu BSC (Převzato z Jakubíková, 2013, s. 39) 

BSC umožňuje propojit veškeré činnosti podniku s jeho strategií. Vize a strategie je 

převedena do systému měřitelných ukazatelů výkonnosti, který představuje základní 

charakteristiku pro posuzování kvality (Šmída, 2003, s. 62-63).  

Celá koncepce BSC nahlíží v současné době na výkonnost podniku ze čtyř perspektiv 

(Obr. 9), které byly v průběhu minulých let postupně formovány a zdokonalovány tak, 

aby představovaly komplexní, vyvážený a vzájemně provázaný celek, díky kterému dojde 

k přesné identifikaci systémových cílů. Největší transformací prošla perspektiva učení se 

a růstu, která se dříve zaměřovala na užší segmenty působení, což vyvolávalo obavy 
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z možného opomíjení důležitých faktorů. Z tohoto důvodu došlo tedy k přejmenování a 

vymezení této perspektivy na současnou podobou, která v sobě zahrnuje zároveň lidský, 

informační a organizační kapitál (Grasseová a kol., 2012, s. 104). 

2.6.1.1 Perspektivy Balanced Scorecard 

Finanční perspektiva - BSC se v první řadě věnuje finančním atributům, jelikož jsou 

nepostradatelným prvkem při sledování spokojenosti vlastníků, které nejvíce zajímá 

sumarizace dosažených ekonomických výsledků z již realizovaných činností. Zvolené 

metriky v rámci finanční výkonnosti podávají rovněž přehled o úspěšnosti a celkovém 

průběhu realizované strategie, kterou podnik implementuje do reálného prostředí. 

Finanční cíle se ve většině případů zaměřují na ziskovost, která je měřena např. podle 

provozního výsledku hospodaření, rentability investovaného kapitálu (ROCE) či 

ekonomické přidané hodnoty (EVA). Podstatným zjištěním je, že tato perspektiva by 

měla formulovat jak samotnou finanční výkonnost, tak eventualitu zhodnocení 

vytyčených cílů v rámci ostatních perspektiv modelu BSC (Kaplan, Norton, 2005, s. 33). 

Zákaznická perspektiva - tato perspektiva je úzce propojena s tou finanční. Každý 

podnik si musí uvědomit, že zákazníci představují segment, díky kterému je generován 

zisk. Manažeři pak mají za úkol identifikovat tržní oblast a konkrétní segment zákazníků, 

na který se primárně se svojí podnikatelskou činností zaměří. Nezbytným krokem je 

stanovení měřítek výkonnosti, které zahrnují klíčová vstupní měřítka, měřítka pro 

hodnotové výhody a kritické faktory, které zajistí udržení loajálnosti zákazníka. Díky 

zákaznické perspektivě může vrcholový management přesně stanovit vhodnou strategii, 

která zajistí maximální orientaci na potřeby daného tržního segmentu a jeho zákazníků, 

což v budoucnu povede k ideální finanční návratnosti (Kaplan, Norton, 2005, s. 33). 

Perspektiva interních podnikových procesů - v rámci perspektivisty interních procesů 

dochází k identifikování kritických procesů, v nichž by mělo být dosaženo mimořádných 

výsledků. Vybrané procesy poté umožní poskytovat hodnotové výhody, které zajistí 

přidanou hodnotu a naplní finanční cíle jednotlivých akcionářů. Zvolené metriky 

interních procesů co nejlépe vystihují oblasti, které mají největší dopad na celkovou 

spokojenost a vytyčené finanční cíle. Oproti tradičním metodám měření výkonnosti, které 

jsou primárně zaměřeny na zlepšování stávajících procesů, odhaluje přístup BSC zcela 
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nové procesy, kterými by se měl podnik v budoucnu zabývat a zároveň implementuje 

inovační procesy, které jsou tradičními metodami zcela opomíjeny. Perspektiva interních 

procesů zahrnuje jednotlivé cíle a měřítka jak pro longitudinální inovační cyklus, tak pro 

ty krátkodobé (Kaplan, Norton, 2005, s. 34). 

Perspektiva učení se a růstu - čtvrtá a poslední perspektiva BSC, učení se a růst, se 

zaměřuje na vnitropodnikovou strukturu napříč celým organizačním spektrem. Cílem je 

vytvořit kontinuální proces zdokonalování a dlouhodobý růst podniku. Učení se a růst 

vychází ze základních zdrojů podniku, které jsou tvořeny především zaměstnanci, 

inovacemi, znalostmi a technologiemi. Všechny tři předešlé perspektivy ve většině 

případů odhalí nedostatky mezi aktuální způsobilostí lidí, systémů a procedur a tím, co je 

nezbytně nutné po těchto entitách požadovat, aby došlo ke zlepšení výkonnosti podniku. 

Poselství poslední perspektivy tkví rovněž v tom, že by se podnik neměl zaměřovat pouze 

na přítomnost, ale brát v úvahu i budoucí vývoj a být tak včas připraven na možné 

eventuality, které mohou v podnikatelské činnosti nastat (Grasseová a kol., 2012, s. 105). 

Cíle všech jednotlivých perspektiv jsou přímo závislé na finančních cílech. Pro každou 

ze čtyř perspektiv musí vedoucí pracovníci stanovit tzv. klíčové faktory úspěchu. Při 

propojení vzájemných vazeb příčin a následků u dříve zvolených klíčových faktorů dojde 

ke vzniku strategické mapy, díky které dojde spojení operativního řízení s dlouhodobou 

strategií, což podniku poskytne příležitost, aby se zaměřil na kritické prvky v konkrétních 

oblastech (Košťan, Šuleř, 2002, s. 117). 

Závěrem lze tedy konstatovat, že hlavní výhoda koncepce BSC tkví v tom, že se 

nezaměřuje pouze na finanční ukazatele, ale bere v úvahu i měřítka z oblasti perspektiv 

zákazníků, interních procesů, učení se a růstu a inovací. Díky tomuto přístupu nám tedy 

dokáže poskytnout ucelený pohled na výkonnost podniku a jeho strategii a umožňuje její 

lepší pochopení a následné zacílení na strategické cíle (Košťan, Šuleř, 2002, s. 117). 

2.6.2 ISO 9004:2009 

Jednotlivé řady normy ISO 9000 byly vytvořeny v osmdesátých letech dvacátého století 

z důvodu rozrůstající se globalizace a propojování jednotlivých trhů napříč celým světem. 

Komplexní soubor všech norem se v rámci ČR poprvé zavedl v roce 2001 jako ČSN EN 
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ISO ř. 9000. Jednou ze čtyř částí této soustavy je norma ISO 9004:2009, která slouží 

k interní aplikaci systémů managementu jakosti u všech druhů organizací. V České 

republice je však v mnoha případech tato norma úmyslně přehlížena, jelikož sama o sobě 

nepředstavuje jedno z kritérií pro dosažení certifikačního protokolu, tudíž se většina 

tuzemských organizací chybně zaměřuje pouze na normu ISO 9001 (Nenadál, 2008, s. 

44-45). 

 

Obr. 10: Systém managementu jakosti v koncepci ISO (Převzato z Nenadál, 2008, s. 45) 

Norma ISO 9004 představuje mezinárodně uznávanou entitu, která má primárně sloužit 

jako podpora při dosahování trvale udržitelného rozvoje všech organizací napříč neustále 

se měnícím prostředím managementu kvality. Sekundárním cílem je propagovat 

sebehodnocení jako nezbytný nástroj k analyzování úrovně vyspělosti každé z organizací, 

přičemž je kladen důraz na efektivní řízení, věnování pozornosti okolí organizace, učení 

se a postupné zlepšování. Nutno podotknout, že norma ISO 9004 nahlíží na management 

kvality ze širšího hlediska než norma ISO 9001 a bere v úvahu potřeby a očekávání u 

všech zainteresovaných stran, čímž se zasazuje o kontinuální zlepšování výkonnosti celé 

organizace. I přes rozdílné pole působnosti jednotlivých norem dochází k udržení takové 

struktury, díky které jsou tyto normy kompatibilní s dalšími systémy managementu a 
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mohou tak být používány komplexně i nezávisle na sobě (ČSN EN ISO 9004:2009, 2010, 

s. 6-8).  

Celá norma ISO 9004:2009 se skládá z celkem devíti kapitol, přičemž první tři 

pojednávají o stručné charakteristice a terminologii, která nepředstavuje stěžejní část pro 

účely této práce. Z toho důvodu a z důvodu velkého rozsahu dojde k přiblížení této normy 

od čtvrté kapitoly, kde se nachází hlavní podstata zkoumané problematiky. 

Kapitola 4: Řízení udržitelného úspěchu organizace 

Aby mohlo být dosaženo udržitelného úspěchu, musí dojít k deklarování konkrétních 

přístupů managementu kvality směrem od vedení organizace. Systém managementu 

kvality by měl být založen na základních principech, mezi které obecně patří proces 

zaměření na zákazníka, vedení a řízení lidí, systémový přistup managementu a aplikované 

procesní přístupy. Všechny výše uvedené principy představují jednotnou koncepci, která 

tvoří základ efektivního managementu kvality, tudíž by mělo dojít k jejímu aplikování 

uvnitř organizace. Součástí této kapitoly je rovněž vymezení všech zainteresovaných 

stran a jejich očekávání (ČSN EN ISO 9004:2009, 2010, s. 10-12).  

Kapitola 5: Strategie a politika  

Pokud chce organizace dosáhnout trvale udržitelného rozvoje, musí jasně deklarovat misi, 

vizi a hodnoty, které bude následně striktně dodržovat. Současně by měli všichni členové 

jednotlivých zainteresovaných stran chápat zvolenou strategii a podporovat politiku, která 

se zasazuje o její dodržování. Vnitřní prostředí organizace by mělo být ve stanovených 

časových intervalech monitorováno, a to z důvodu možného přezkoumání či změny 

strategie a příslušné politiky, kterou organizace zastává (ČSN EN ISO 9004:2009, 2010, 

s. 13).  

Kapitola 6: Management zdrojů  

Správná identifikace vnitřních a vnějších zdrojů napomáhá organizaci při dosahování 

vytyčených cílů. Zvolená politika a s ní spjaté metody, které se zabývají oblastí 

managementu zdrojů, by měly být v synergii se zvolenou strategií, aby byla zajištěna co 

největší míra efektivity při využívání jednotlivých zdrojů. Tato kapitola pojednává o 
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zdrojích z oblasti financí, lidí, partnerů a dodavatelů, infrastruktury, pracovního prostředí, 

přírody a technologie (ČSN EN ISO 9004:2009, 2010, s. 15-22). 

Kapitola 7: Management procesů  

Každá organizace by měla provádět aktivní management všech svých procesů, díky 

čemuž by došlo k efektivnímu plnění zvolených cílů. Jednotlivé procesy by měly být 

pravidelně analyzovány a v případě nalezení odchylky od požadovaného stavu by mělo 

dojít k provedení vhodných nápravných opatření. Rovněž by mělo docházet k aplikování 

systémového přístupu managementu, který se vyznačuje logickou posloupností a 

pochopením jednotlivých procesů (ČSN EN ISO 9004:2009, 2010, s. 22-23). 

Kapitola 8: Monitorování, měření, analýza a přezkoumání  

V případě, že chce organizace dosáhnout udržitelného úspěchu v neustále se měnícím a 

turbulentním prostředí, musí pravidelně monitorovat, měřit a analyzovat svou výkonnost. 

Během monitorování by mělo vrcholové vedení organizace zabezpečovat procesy, díky 

kterým dojde jak k identifikaci a pochopení potřeb u všech zainteresovaných stran, tak 

k odhadnutí silných a slabých stránek na straně jedné a příležitostí a hrozeb na straně 

druhé. Těžištěm zájmu při procesu měření jsou klíčové ukazatele (KPI), které by měly 

být stanoveny na základě toho, aby co nejlépe odrážely povahu jednotlivých činností 

zkoumané organizace. Mezi další možné metody měření pak patří interní audit, 

sebehodnocení a benchmarking. Pro provedeném měření dochází k analyzování 

shromážděných dat, jehož výsledkem je identifikace rizik, na které jsou následně 

vytvářeny plány pro jejich řízení (ČSN EN ISO 9004:2009, 2010, s. 23-29). 

Kapitola 9: Zlepšování, inovace a učení se 

Pokud chce organizace pomýšlet na postupný hospodářský růst a celkový rozvoj vnitřní 

infrastruktury směrem do budoucna, musí umět vhodně reagovat na změnu potřeb na 

konkrétním tržním segmentu. K tomu slouží tři atributy, které lze definovat jako 

zlepšování, inovace a učení se. Tyto atributy lze aplikovat například na produkty, procesy, 

organizační struktury a systémy managementu. Zlepšování je nutné provádět na základě 

strukturovaného přístupu, jakým je například Demingův cyklus postupného zlepšování 

(PDCA), přičemž by tato metodika měla být v souladu s procesním přístupem organizace. 
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Inovace by měla být načasována tak, aby co nejefektivněji minimalizovala možná rizika, 

která jsou s procesem změny spjata. Závěrem lze tedy říci, že za pomoci pravidelné 

analýzy prostředí a procesu učení se může dojít k využití zjištěných mezer na trhu, které 

povedou jak ke vzniku nových, tak k inovaci stávajících produktů či procesů, což může 

organizaci zajistit konkurenční výhodu (ČSN EN ISO 9004:2009, 2010, s. 29-31). 

2.6.3 Model 7S firmy McKinsey 

Zaměstnanci konzultační společnosti McKinsey vyvinuli v sedmdesátých letech 

minulého století metodiku strategické analýzy, jejíž zájmovou oblastí je vnitropodnikové 

prostředí. Cílem této metody je zprostředkovat pomoc manažerům, kteří se snaží úspěšně 

implementovat organizační změnu, přičemž musí brát v úvahu všechny modelové faktory 

najednou (Mallya, 2007, s. 73).  

Tomuto modelu se říká „7S“, jelikož se skládá ze sedmi faktorů, které začínají 

v originálním anglické znění na písmeno S. Jednotlivé faktory jsou dle ustálené 

terminologie rozděleny na tvrdé a měkké. Tři faktory, které se vyskytují v horní polovině 

modelu, se označují jako „tvrdá 3S“. Mezi tyto faktory patří: 

• Strategie (Strategie) - definuje postup, jakým se daná organizace snaží 

dosáhnout své vize a jak reaguje na vzniklé hrozby a příležitosti, které vycházejí 

z příslušné oblasti podnikání; 

• Struktura (Structure) - představuje v modelu „7S“ organizační uspořádání, 

které pojednává o nadřízenosti, podřízenosti a konkrétních vztazích mezi 

jednotlivými subjekty v rámci vnitropodnikové kultury. V zájmu zachování 

rychlé reakce na nenadálé změny a současné orientace na výsledky je kladen 

důraz na správné nastavení organizační struktury, přičemž současný trend 

představuje síťová struktura; 

• Systémy (Systems) - jsou v tomto případě všechny postupy a prostředky, které 

slouží k řízení každodenních činností dané organizace. Mezi tyto systémy lze 

například zařadit komunikační, kontrolní či inovační systémy, které zároveň 
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vyžadují schopnosti napříč celým spektrem organizačních procesů (Keřkovský, 

Drdla, 2003, s. 118). 

Zbylé čtyři faktory v dolní polovině modelu jsou oproti vrchní části hmatatelné, mají 

kulturní rysy a bývají nazývány jako „měkká 4S“. Mezi tyto faktory řadíme: 

• Styl práce vedení (Style) - představuje přístup, jaký je uplatňován ze strany 

managementu organice při řešení jednotlivých problémů, které vznikají v rámci 

každodenních činností. Je kladen velký důraz na to, aby docházelo ke sjednocení 

deklarované a reálně aplikované stránky řízení, díky čemuž nebude docházet 

k dezorientaci pracovníků;  

• Spolupracovníci (Staff) - zahrnují veškeré lidské zdroje (pracovníky), které má 

organizace v danou chvíli k dispozici. Za součást těchto zdrojů bývá považován 

i jejich postupný rozvoj, školení a motivace. Souběžně s výše zmíněným faktem 

je vhodné rozlišovat mezi kvantifikovatelnými (motivace, odměňování) a 

nekvantifikovatelnými aspekty (morální přístup, loajalita vůči firmě); 

• Schopnosti (Skills) - vyjadřují profesní znalost a kompetenční vybavenost všech 

zaměstnanců organizace, přičemž nejde o pouhý součet jednotlivých kvalifikací. 

Cílem toho faktoru je vytvořit pro všechny zaměstnance takové prostředí, aby 

mohlo docházet k jejich neustálému rozvoji a postupné seberealizaci.  

Zjednodušeně řečeno jde o zajištění neustálého procesu učení se pro všechny 

zaměstnance. Pokud tento proces nelze zajistit uvnitř podniku, musí dojít k jeho 

přijmutí z vnějšího prostředí; 

• Sdílené hodnoty (Shared values) - jsou definovány jako základní hodnoty a 

ideje, které jsou respektovány jak pracovníky, tak všemi zainteresovanými 

stranami. Tvorba sdílených hodnot je úzce spjata s vizí organizace a zároveň 

představuje ústřední faktor při definování zbylých faktorů (Mallya, 2007, s. 74-

75). 
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Obr. 11: Model „7S“ firmy McKinsey (Převzato z Mallya, 2007, s. 73) 

Model „7S“ nahlíží na samotnou organizaci a její strategické řízení celistvě a systémově, 

tudíž musí být iniciátorem této analýzy brán ohled na všech sedm faktorů současně, aby 

byla kýžená změna v konečném důsledku úspěšně realizována, a to bez ohledu na velikost 

zkoumané firmy. Jednotlivé faktory tohoto modelu jsou vzájemně provázány a pokud 

dojde k přehlížení jednoho z nich, může dojít k destabilizaci zbylých faktorů (Keřkovský, 

Drdla, 2003, s. 117). 

2.6.4 Benchmarking 

Významný druh systémového měření představuje rovněž metoda benchmarkingu, která 

byla poprvé systematicky využita firmou Xerox na počátku 80. let minulého století. 

V současné době se jedná se o jednu z nepoužívanějších praktik k měření výkonnosti 

konkurence. Nejčastěji je benchmarking popisován jako nepřetržitý a systematicky řízený 

proces komparace a měření produktů, procesů a metod vlastní organizace s těmi, kteří 

jsou považováni za vhodné subjekty pro toto měření. Tento proces se děje za účelem 

konkretizace cílů postupného zlepšování vlastních aktivit. Z této obecné definice vyplývá 

několik zásadních poznatků, které jsou považovány za důležité aspekty této metody 

měření výkonnosti. Tyto aspekty lze charakterizovat takto: 

• Benchmarking představuje neoddělitelnou součást strategického managementu 

každé společnosti, a to bez ohledu na portfolio jejich nabízených služeb; 
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• Benchmarking může být využit k srovnávání nezměrné škály atributů, jejichž 

výběr a následná deklarace záleží pouze na vedení organizace, která urči, jaké 

metriky jsou pro organizaci v daný moment nejvíce relevantní; 

• Hlavním důvodem využívání benchmarkingu je za pomoci pravidelné komparace 

získávat a vyhodnocovat podněty k postupnému zlepšování (Nenadál, 2004, s. 

132). 

Podle předmětu zkoumání můžeme rozdělit benchmarking na: 

• Konkurenční - tento druh představuje nejnáročnější formu benchmarkingu, 

která vyžaduje naprostou důvěru všech zainteresovaných stran, přičemž 

k nejčastějšímu uplatnění dochází u výrobců, kteří nabízí stejné nebo podobné 

portfolio produktů a služeb. Výstupem celého procesu porovnávání je podrobné 

srovnání klíčových ukazatelů výkonnosti jednotlivých konkurentů; 

• Funkcionální - předmětem zájmu tohoto druhu benchmarkingu jsou funkce 

sledovaných organizací, které mohou být porovnávány jednotlivě či v rámci 

komplexnějšího sdružení. Pro názorný příklade může být uvedeno porovnávání 

bezpečnostních garancí v leteckém provozu; 

• Procesní (generický) - jak je z názvu patrné, tak centrem pozornosti jsou v tomto 

případě konkrétně definované procesy, které probíhají v souvislosti fungováním 

jednotlivých organizací. Porovnávání může probíhat i mezi společnostmi, které 

samy pro sebe nepředstavují přímé konkurenty v odvětví, nicméně musí provádět 

podobné procesy. Tento druh benchmarkingu je považován za klíčový, jelikož 

jednou ze zásad správného fungování managementu jakosti je právě orientace na 

procesy (Nenadál, 2004, s,132-133). 

Podle místa uskutečnění rozlišujeme dva druhy benchmarkingu:  

• Inertní - metoda interního benchmarkingu probíhá v rámci vnitropodnikové 

organizační struktury, přičemž dochází k porovnávání těch organizačních 

jednotek, které ke svému provozu užívají shodné nebo podobné procesy. Tento 

postup lze reálně aplikovat pouze u větších organizací, jelikož pravděpodobnost 
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výskytu podobných procesů a funkcí je u malých a středních firem zanedbatelná. 

Interní benchmarking představuje jak ideální odrazový můstek, který zvýší 

komunikační dovednosti mezi jednotlivými vnitropodnikovými útvary, tak 

vhodný prostředek pro učení se a zdokonalování v oblasti srovnávání; 

• Externí - oproti předešlé metodě nedochází k měření uvnitř organizace, nýbrž je 

stanoven vhodný konkurent, který se tak stává tzv. „partnerem pro srovnání“. 

Tento druh benchmarkingu představuje jedinou možnost, jak srovnávat malé a 

střední podniky (Nenadál, 2004, s. 134). 

Proces benchmarkingu nepředstavuje unifikovaný sled činností a kroků, který by mohl 

být jednotně definován pro všechny uživatele této metody měření. Počet kroků se u 

jednotlivých firem pohybuje mezi 4 až 12, avšak nejčastěji se uvádí desetikrokový 

algoritmus. Metoda benchmarkingu má celou řadu přínosů, nicméně za ty nejvýznamnější 

lze považovat lepší pochopení všech zainteresovaných stran, vytváření nových 

podnikatelských nápadů, odstranění kontraproduktivních činností v podnikatelském 

procesu, motivaci vlastních zaměstnanců ke zlepšování či identifikování objektivních 

ukazatelů měření výkonnosti (Nenadál, 2004, s. 134-135). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato kapitola se zabývá analýzou současného stavu zkoumaného subjektu na základě 

vícekriteriálního modelu START PLUS. Výstupem této analýzy bude zjištění výkonnosti 

podniku, které bude podloženo jak celkovým bodovým hodnocením, tak jednotlivým 

bodovým hodnocením v rámci dílčích kritérií. Součástí bude rovněž stručná 

charakteristika podniku, vymezení jeho organizační struktury a oblasti působení, což 

v konečném součtu umožní tvorbu ucelené představy o zkoumaném podniku a jeho 

současné situaci. 

3.1 Charakteristika podniku 

XYZ, spol. s.r.o. je společnost s ručením omezeným, což je na území České republiky 

nejčetnější forma právnické osoby. Podnik je zapsán v obchodním rejstříku a jeho 

jednotlivé činnost se řídí na základě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

(Justice, 2012 - 2015). 

Tab. 3: Základní charakteristika podniku (Vlastní zpracování dle Justice, 2012 - 2015) 

Datum zápisu: 11. června 1991 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: 

• Distribuce elektronických a automatizačních prvků; 

• Servis v oblasti elektronických, elektrotechnických a 

telekomunikačních strojů; 

• Výroba, obchod a služby spojené s hliníkovými 

profilovými systémy. 

Způsob jednání: Společnost zastupují jednotlivý jednatelé samostatně 

Základní kapitál: 

• 150 000,- Kč; 

• U každého ze tří společníků činí vklad 50 000,- Kč; 

• Vklad byl splacen v plné výši. 

Druh podílu: Základní (žádná zvláštní práva a povinnosti) 

3.1.1 Historie podniku 

Společnost XYZ, spol. s r.o. byla založena v roce 1991, se záměrem podnikat v oblasti 

automatizační a měřící techniky. Souběžnou náplní byl od úplného počátku prodej 
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ručního elektrického nářadí, avšak tato kapitola byla z důvodu nízké rentability a malého 

tržního potenciálu uzavřena již v roce 1999. V roce 1992 společnost získala významnou 

distributorskou smlouvu s firmou Analog Devices (USA) pro oblast elektronických 

součástek. V témže roce byla navázána i spolupráce s japonským výrobcem frekvenčních 

měničů, firmou Fuji Electric. Těmito kroky se začala tvořit stabilní distributorská síť 

výhradního zastoupení v rámci České republiky a Slovenska, která se postupem času 

rozrostla o mnoho významných zahraničních výrobců. Postupem času se portfolio 

nabízených služeb rozrostlo o servisní služby z oblasti elektronických, 

elektrotechnických a telekomunikačních strojů, což zapříčinilo zvýšení péče o zákazníky 

a tvorbu přidané hodnoty, kterou se podnik odlišuje od oborové konkurence. Mezi další 

konkurenční výhody lze zařadit bezplatné konzultace a pomoc s výběrem nejvhodnějšího 

řešení ve fází „design in“, kdy dochází k nastavení struktury řešeného projektu (Justice, 

2012 - 2015).  

V roce 2008 došlo k expanzi na polské území, kde byla založena dceřiná společnost za 

účelem rozšíření distribuční infrastruktury ve střední Evropě. V roce 2000 podnik 

obohatil svoje pole působnosti o procesy spojené s vývojem a výrobou pletacích strojů 

pro pletařský průmysl, které byly posléze v roce 2013 pro malý zájem nahrazeny 

výrobními a konstrukčními činnostmi z hliníkového profilového systému MayTec. V 

rámci výroby je nabízen hliníkový sortiment, který zahrnuje především bezpečnostní 

oplocení strojních zařízení a objektů, jednoduché manipulační stroje, dopravníky různých 

druhů a typů, hliníkové konstrukce pro strojní zařízení, pracoviště a pracovní stoly či celé 

výrobní linky (Justice, 2012 - 2015). 

V současné době tedy zkoumaný podnik vystupuje na českém, slovenském a polském 

B2B trhu v oblasti distribuce elektronických a automatizačních prvků, ke kterým zároveň 

přidává servis z oblasti elektronických, elektrotechnických a telekomunikačních strojů. 

V případě České republiky a Slovenska je společně s distribucí nabízena i výrobní činnost 

hliníkových systémů z profilů MayTec. V budoucnu by podnik rád objevil nové 

podnikatelské příležitosti na zahraničních trzích a rozšířil tak své dosavadní pole 

působnosti o další potenciální země (Suchánek, 2018). 
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3.1.2 Organizační struktura 

Zkoumaný subjekt v současné době využívá liniovou organizační strukturu, která se 

nejčastěji vyskytuje u menších podniků do zhruba 50 zaměstnanců. Tento druh 

uspořádání se vyznačuje přímou přiřazovací pravomocí, kdy vrcholový vedoucí 

konkrétního segmentu vykonává svislý styl řízení, což znamená, že se tvoří řídící osa 

vnitřní hierarchie podniku. Liniový vedoucí tak nakládají s nejvyššími pravomocemi a 

odpovídají za přiřazený počet lidí, který spadá do jejich kompetenční oblasti.  

 

Obr. 12: Organizační struktura podniku pro distribuci ČR & SR (Vlastní zpracování dle Suchánek, 2018) 

Na Obr. 12 je graficky znázorněna organizační struktura podniku XYZ, spol. s.r.o. pro 

oblast distribuce a výroby v rámci České republiky a Slovenska. Podnik se zjednodušeně 

řečeno skládá ze tří hlavních oddělení, tj. úsek Fuji Electric, automatizační prvky a 

elektronické součástky. Za vedoucí pracovníky a jejich činnosti v rámci tří výše 

zmíněných oddělení přebírá přímou odpovědnost výkonný ředitel (CEO), jenž se 

zodpovídá trojici jednatelů společnosti, kteří jsou zároveň vlastníky a členy valné 

hromady. Další oddělní, které není graficky zaznamenáno, avšak představuje nezbytnou 

část pro fungování společnosti, je ekonomický usek, který si zachovává autonomii na 

ostatních odděleních a svou činností nespadá pod pravomoci výkonného ředitele.  

Je nutné podotknout, že uspořádání jednotlivých vnitropodnikových úseků prošlo 

celkovým vývojem, což lze nejlépe doložit situací z roku 2014, kdy byl podnik rozdělen 
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pouze na úsek automatizačních prvků a elektronických součástek. V průběhu roku 2015 

však došlo k rozdělení úseku elektronických součástek a vzniklo samostatné oddělení pro 

japonskou komoditu Fuji Electric, která byla do té doby nabízena právě pod záštitou 

oddělení elektronických součástek. Tento krok byl proveden s cílem maximalizovat 

potenciál této značky, navýšit prodeje a dosáhnout lepšího postavení v oblasti distribuce 

frekvenčních měničů na území České republiky a Slovenska (Suchánek, 2018). 

V současnosti podnik zaměstnává 36 pracovníků na hlavní pracovní poměr (HPP) a 

pravidelně využívá výpomoci ve formě brigádníků, kteří pracují na dohodu o provedení 

páce (DPP). Dočasná výpomoc se zaměřuje především na oblast výrobních činností, 

tvorbu algoritmů na obsluhu dodávaného sortimentu a základní administrativní činnosti, 

které zahrnují systematickou archivaci a zakládání dokumentace dle data realizace 

(Suchánek, 2018). 

Na území České republiky disponuje podnik dvěma pobočkami. První z nich je v Brně-

Přízřenicích, kde se nachází jak kancelářské prostory, tak servisní středisko s výrobním 

úsekem a skladovými prostory. Druhá pobočka sídlí na území Prahy 5-Hlubočepy, 

přičemž v této lokalitě se jedná pouze o kancelářské prostory, které vnikly z důvodu 

zvýšení komunikačních možností a zlepšení pokrytí zákazníků na území České republiky. 

Pro oblast Slovenska je vyhrazen obchodně technický zástupce a funguje spolupráce se 

strategickým partnerem Dialogue s.r.o., který napomáhá s distribucí nabízeného 

sortimentu na území našeho bývalého federálního partnera. Mimo Českou republiku a 

Slovensko působí podnik i na polském území, a to konkrétně ve Varšavě, kde má od roku 

2008 zřízenou dceřinou společnost pro distribuci automatizačních a elektronických prvků 

(Suchánek, 2018). 

3.1.3 Filozofie zkoumaného podniku  

Vnitropodniková filozofie se opírá o tři základní pilíře. Prví z nich je zastoupen 

nadstandardní technickou podporou, která je poskytována všem koncovým zákazníkům, 

což je umožněno díky periodicky školeným oborníkům a více než dvacetiletým 

zkušenostem s průmyslovými zařízeními na B2B trhu. Druhý pilíř je postaven na pomoci 

s výběrem nejvhodnějšího řešení ve fázi „design in“, což zahrnuje průběžné konzultace s 

klientem a selekci žádoucí varianty řešeného problému v průběhu procesu plánování. 
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Poslední pilíř stojí na kooperaci s vývojovými odděleními autorizovaných partnerů, pro 

které zajišťuje zkoumaný podnik výhradní zastoupení, díky čemuž má umožněn přístup 

k nejnovějším technickým informacím v oblasti automatizační a elektronické techniky. 

Dodržováním jednotlivých prvků této filozofie dochází k tvorbě dlouhodobě prospěšných 

vztahů mezi klienty a podnikem, což se pozitivně odráží na hospodářském výsledku a 

stabilním tržním podílu na průmyslovém trhu (Skalický, 2018). 

3.1.4 Sortiment 

Jak již bylo v rámci charakteristiky podniku zmíněno, tak klíčovým předmětem 

podnikání, který generuje většinu podnikových zisků, je distribuce automatizačních 

prvků a elektronických součástí. V této činnosti disponuje podnik přímým zastoupením 

velkého počtu světových výrobců pro Českou republiku a Slovensko, díky čemuž má 

k dispozici velkou vyjednávací sílu u dodávaných komodit. Mezi nejznámější výrobce, 

které zkoumaný podnik zastupuje, patří Fuji Electric (Japonsko), Analog Devices (USA), 

Di-Soric (Rakousko) a MayTec (Německo). V rámci distribuce elektronických součástí 

nabízí podnik především napájecí techniku, tlačítka, displeje, indikátory a zařízení na 

měření a zpracování signálu. U automatizačních prvků jde především o řídící systémy, 

frekvenční měniče, bezpečnostní prvky a průmyslové snímače. Celý tento segment 

představuje velmi perspektivní obor, jelikož se v dnešní době klade velký důraz na 

zvyšování stupně automatice a mechanizace ve všech odvětvích průmyslu, s cílem zajistit 

vyšší flexibilnost výrobního procesu, minimalizovat náklady v rámci operativního řízení 

výroby a zredukovat počet chyb vzniklých lidským faktorem (Suchánek, 2018). 

 

Obr. 13: Frekvenční měniče Fuji Electric (Převzato z Fuji Electric, 2019) 
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Druhým předmětem podnikání, který tvoří minoritní podíl na celkových ziscích za účetní 

období, je konstrukční a výrobní činnost z hliníkového stavebnicového systému MayTec. 

Podnik nabízí služby od samotné vizualizace v softwarovém programu Creo 3D až po 

výrobu konstrukcí na míru zákazníkovi dle jeho požadavků. Vyrobit lze téměř cokoliv, 

co si přeje koncoví zákazník, nicméně se většině případů jedná o bezpečnostní oplocení 

strojních zařízení, teleskopické systémy, jednoduché manipulační stroje, pásové 

dopravníky, pracoviště a pracovní stoly. V tomto odvětví vidí vedení podniku velký 

potenciál do budoucích let, jelikož se jedná o substitut starších ocelových konstrukcí, 

který ovšem na rozdíl od nich disponuje širokým spektrem stavebnicových prvků, velkou 

nosností při vlastní nízké hmotnosti, jednoduchou montáží a odolností vůči korozi díky 

povrchové eloxaci hliníku (Suchánek, 2018). 

 

Obr. 14: Kruhové krytování stoje Maytec (Převzato z MayTec, 2019) 

3.1.5 Struktura odvětví 

Strukturní uspořádání zájmového odvětví, ve kterém zkoumaný podniku vystupuje, lze 

nejlépe zmapovat za pomoci databáze Amadeus, která poskytuje detailní pohled na 

podnikatelské subjekty napříč celou Evropou. Díky názvu ekonomické činnosti neboli 

kódu CZ-NACE jsem vyselektoval přibližné množství podniků, které se v rámci České 

republiky zaměřuji na stejný předmět podnikání.  

V případě velkoobchodní činnosti neboli distribuce automatizačních a elektronických 

prvků, která spadá pod kód CZ-NACE 4652 (Velkoobchod s elektronickým a 
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telekomunikačním zařízením a jeho díly), bylo zjištěno, že v rámci tuzemské ekonomiky 

vystupuje 371 podniků, které jsou v této činnosti zainteresovány. Z tohoto množství je 61 

podniků v Jihomoravském kraji a 48 subjektů přímo v okrese Brno-město. Z tohoto údaje 

lze vyvodit závěr, že konkurenční boj v oblasti distribuční činnosti je značný (Amadeus, 

2018).  

Druhý předmět podnikání, pro který není přesně vymezené označení, lze nejlépe 

vystihnout zkratkou CZ-NACE 2511 (Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů). Tato 

ekonomická činnost je v rámci České republiky zastávaná 1 074 podniky, přičemž 112 

z nich se vyskytuje v Jihomoravském kraji a 46 sídlí přímo na Brněnsku. Podle vedoucího 

automatizačního oddělení společnosti XYZ, spol. s.r.o. je však pouze desítka podniků 

zaměřena na analogicky podobný hliníkový systém, přičemž se ve většině případů jedná 

o větší podniky s dlouholetou tradicí (Amadeus, 2018).  

3.1.6 Konkurenční prostředí 

Na základě zjištěných poznatků prostřednictvím struktury odvětví lze konstatovat, že se 

podnik vyskytuje na tržním segmentu, kde panuje velký konkurenční boj. Podniky se od 

sebe navzájem odlišují především portfoliem nabízených značek a připadnou hodnotou v 

podobě servisu či technické podpory. Důležitou roli zde hraje i cenová politika, která 

může znamenat rozhodující entitu na pomyslných miskách vah u potenciálních 

zákazníků.  

Za největší konkurenty v distribuci automatizačních a elektronických prvků podnik 

považuje společnosti REM - Technik, s.r.o., IFM - Electronic, s.r.o. a Arrow Electronics 

s.r.o. V případě společnosti REM - Technik, s.r.o. se jedná o český podnik se sídlem 

v Brně a zbylí dva konkurenti představují zahraniční spolčenosti, které mají své 

zastoupení prostřednictvím dceřiných poboček a strategických partnerů po celém světě, 

tudíž je těžké konkurovat podmínkám a nabídkám, které mohou tyto společnosti 

poskytnout svým zákazníkům (Skalický, 2018). 

Segment výrobních činností z hliníkového stavebnicového systému skýtá v rámci České 

republiky méně početnou konkurenci než u distribučních aktivit, nicméně se ve většině 

případů jedná o společnosti s mnohaletou tradicí a bohatými zkušenostmi. Tyto 
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společnosti rovněž disponují moderními výrobními a skladovými prostory. Za největší 

konkurenty se v tomto odvětví považují společnosti Alutec K&K, s.r.o., Haberkorn 

Ulmer, s.r.o. a Alváris Profile Systems, s.r.o. (Skalický, 2018). 

3.1.7 Hlavní odběratelé 

Hlavní skupina odběratelů je dlouhodobě konzistentní, přičemž každoroční obměna na 

předních pozicích nejsilnějších obchodních partnerů je minimální, z čehož můžeme 

usoudit, že tito odběratelé disponují silnou vyjednávací pozici oproti zkoumanému 

podniku. Přehled nejvýznamnějších odběratelů za minulý kalendářní rok, společně 

s částkou celkového prodeje, je uveden prostřednictvím níže položené tabulky. S těmito 

subjekty má zkoumaný podnik sjednané rámcové obchodní smlouvy o objemu 

provedených zakázek za konkrétní časový úsek (Skalický, 2018). 

Tab. 4: Přehled hlavních odběratelů (Vlastní zpracování dle Skalický, 2018) 

Název Sídlo Částka prodeje 

ALCOMA a.s. Praha, ČR 9 573 291 Kč 

RACOM s.r.o. Nové Město na Moravě, ČR 8 787 799 Kč 

MIKROELEKTRONIKA spol. s r.o. Vysoké Mýto, ČR 6 488 696 Kč 

ZAT a.s. Příbram, ČR 6 277 905 Kč 

BETA CONTROL s.r.o. Brno, ČR 6 219 844 Kč 

SUMMIT DEVELOPMENT spol. s r.o. Tachlovice, ČR 5 037 250 Kč 

ERA a.s. Pardubice, ČR 4 682 060 Kč 

ŠKODA TRANSPORTATION a.s. Plzeň, ČR 4 582 836 Kč 

Connectronics s.r.o. Kladno, ČR 4 117 126 Kč 

Vertiv Slovakia, a.s. Nové Mesto nad Váhom, SK 3 557 431 Kč 

3.2 Analýza výkonnosti podniku dle kritérií modelu START PLUS 

Tato kapitola se bude zabývat analýzou vybraného podnikatelského subjektu na základě 

všeobecně ustanovených oblastí vícekriteriálního modelu START PLUS. Jako první bude 

aplikována oblast „předpokladů“, která je vymezena sadou deseti otázek pro každé z 

prvních pěti zkoumaných kritérií. Otázky jsou dle své povahy diverzifikovány vhodnému 

respondentovi z oblasti podnikové infastruktury, což se děje z důvodu zajištění co 

nejvyšší možné validity získaných odpovědí. Jak již bylo zmíněno ve zvolené metodice 

diplomové práce, tak vzorek vybraných respondentů je tvořen vhodnými zástupci 

z jednotlivých úrovní podnikového managementu. Toto seskupení je tvořeno vedoucím 
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automatizačního oddělení, vedoucím ekonomického úseku, vlastníkem podniku a 

zaměstnancem z oblasti výrobních činností. Odpovědi na otázky stručně mapují proces 

plnění jednotlivých požadavků, které jsou dle zvolené metody nezbytné pro přesnost a 

správný průběh procesu měření výkonnosti. Strukturovaný přehled všech otázek napříč 

konkrétními kritérii je zobrazen v rámci Přílohy 1. 

Ve druhé části této analýzy budou zkoumána poslední čtyři kritéria modelu START 

PLUS, která spadají do oblasti „výsledků“. Principiálně se bude jednat o analýzu 

archivních dat z oblasti stanovených ukazatelů výkonnosti za poslední čtyři roky 

působení podniku na průmyslovém B2B trhu. Výstupem celé analýzy výkonnosti 

zvoleného subjektu bude jak bodová hranice, které bylo dle hodnotícího systému 

dosaženo, tak silné a slabé stránky z oblasti jednotlivých zkoumaných kritérií, které 

poskytnou základ pro konkrétní návrhy na zlepšení současného stavu. 

3.2.1 Analýza předpokladů  

Kritéria předpokladů se skládají z vedení (Kritérium 1), strategie (Kritérium 2), 

pracovníků (Kritérium 3), partnerství a zdrojů (Kritérium 4) a procesů, produktů a služeb 

(Kritérium 5). 

Kritérium 1: Vedení  

1.1  

Prvotní vize vznikla před 28 lety, kdy došlo k založení společnosti a stanovení prvotních 

cílů a poslání vrcholovým vedením, které je složeno ze tří jednatelů, kteří zastupují 

společnost samostatně. V průběhu let se společnost snažila prosadit v různých 

segmentech v rámci průmyslového B2B trhu, přičemž její poslání zůstalo neměnné, a to 

poskytovat vysoce jakostní a nadstandardní služby všem zákazníkům, s cílem vybudovat 

dlouhodobě prospěšné vztahy mezi všemi zainteresovanými stranami. Platná a aktuální 

podoba zastávané vize a sdílených hodnot je uvedena v rámci příručky kvality, která 

prochází každoroční kontrolou a aktualizací ze strany orgánů certifikační služby Bureau 

Veritas Czech Republic. V současnosti tedy podnik disponuje certifikací normy ČSN EN 

ISO 9001:2016, která je obohacena o nové prvky oproti starší verzi systému 



60 

 

managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009, přičemž samotná příručka kvality je 

k dispozici v rámci webového rozhraní. 

Zprostředkování firemních hodnot a její vize probíhá periodicky jako součást týdenních 

porad jednotlivých obchodně - technických oddělení, kde dochází ke vzájemné interakci 

mezi vedoucím daného úseku a jeho podřízenými zaměstnanci. Rovněž je kladen důraz 

na představení podnikové vize během přijímacího pohovoru, a to z toho důvodu, aby byla 

potenciálnímu uchazeči nastíněna podniková filozofie před jeho případným nástupem do 

zaměstnání. Pro zbylé zainteresované strany, které jsou tvořeny především zákazníky, 

okolím společnosti, dodavateli či subdodavateli, je etika podnikání a s ní související 

filozofie veřejně dostupná v rámci webových stránek. 

1.2 

Vedení společnosti se chová v souladu se stanovenými pravidly, která udává příručka 

jakosti, čímž dochází k reprezentování firemních hodnot a etických zásad. V případě 

vnitropodnikových činností se vrcholové vedení nepravidelně účastní týdenních porad 

jednotlivých obchodně - technických oddělení, kde se podílí jak na řešení současné 

situace podniku, tak vede dialog s vedoucím daného oddělení a jednotlivými zaměstnanci 

toho úseku, kteří tak mohou přednést svoje připomínky a dotazy, které utváří zpětnou 

vazbu pro vedení společnosti. Mimo účasti vedení společnosti na těchto obecných 

poradách dochází k nepravidelným poradám mezi vedením a vedoucími jednotlivých 

podnikových úseků, které jsou svolávány dle aktuální potřeby a naléhavosti. Vedení 

společnosti se zapojuje i do mimopodnikových aktivit, a to především ve formě 

zahraničních cest a vyjednávání důležitých kontraktů a rámcových smluv se 

zastupovanými obchodními partnery, u kterých společnost disponuje výhradním 

zastoupením pro tuzemský a slovenský trh.  

Díky vnitropodnikovým a mimopodnikovým aktivitám dostává vedení podniku ucelenou 

zpětnou vazbu, která následně utváří budoucí vývoj a rozhodování vrcholových orgánů 

společnosti. I přes tuto angažovanost vedení není ukotven systematický přístup, kterým 

by vedení efektivně využívalo zpětnou vazbu pro případné zlepšení manažerských 

dovedností. Možným řešením by bylo zabezpečit plán rozvoje manažera na základě 

znalosti kompetenčního modelu. 
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1.3 

Společnost využívá zavedený systém řízení procesů dle ČSN EN ISO 9001:2016, díky 

kterému dochází k systematickému hodnocení dosahování cílů a postupnému zlepšování 

jednotlivých činností. V souladu s užívanou normou, vývojem hodnocení trendů 

minulých let a aktuální potřebou zákazníků stanovuje vedení podniku dlouhodobé cíle 

pro každý kvartál následujícího hospodářského roku. Z dlouhodobých cílů vycházejí cíle 

dílčí, které se však mohou v průběhu času operativně měnit dle požadavků jednotlivých 

zákazníků či vedení. Dlouhodobými cíli je ve většině případů myšlena maximalizace 

objemu prodaných výroků a zboží, která se promítne do zvýšení zisků. U dílčích cílů se 

jedná především o ochranu životního prostředí a tvorbu sociální politiky ve vztahu 

k zákazníkům a zaměstnancům. Plnění těchto cílů je ze strany vedení striktně vyžadováno 

a pravidelně kontrolováno. S jednotlivými cíli obeznámí vedení vedoucí pracovníky 

obchodně-technických oddělní a ti je následně zprostředkují zaměstnancům na 

pravidelných týdenních poradách. Každý zaměstnanec má na základě hierarchie liniové 

organizační struktury povědomí o svých povinnostech a kompetencích, které musí 

uplatnit, aby se zasadil o plnění vytyčených cílů za sledované období. 

1.4  

Cíle stanovené vrcholovým vedením společnosti jsou pravidelně monitorovány a 

vyhodnocovány, k čemuž slouží i podnikový ERP systém Navision, díky kterému 

dochází ke sledování cash-flow, hospodářského výsledku a výkonnosti jednotlivých 

vnitropodnikových úseků. Na konci každého kvartálu dochází k analýze plnění 

vytyčených cílů a následnému zprostředkování výsledků pracovníkům prostřednictvím 

porad či interní elektronické pošty. Pokud se výsledky neplní dle představ vedení, dochází 

k přezkoumání celé situace, zjištění příčin odchylky od plánu a provedení korektivních 

opatření, která aktuální nedostatky odstraní.  

Vedení podniku nemá přesně definovaný vyvážený soubor výsledků, jelikož se mění 

v závislosti na předmětu podnikání a aktuálním dění na konkrétním tržním segmentu. 

Každý rok zpracuje ekonomický úsek výroční zprávu, která pojednává o kapitálové a 

majetkové struktuře, výkazu zisku a ztrát a bilancuje stav plnění vytyčených cílů za 
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uplynulý rok. Tato zpráva je veřejně přístupná prostřednictvím portálu Justice.cz, který 

provozuje svoji činnost pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR.  

1.5  

Začlenění zainteresovaných stran je ze strany vedení považováno za vítaný prvek, který 

přispěje k celkové spokojenosti všech zúčastněných subjektů. Vedení podniku se snaží 

vyjít vstříc všem požadavkům jednotlivých zainteresovaných stran. Zaměstnanci mohou 

přispět svým pohledem či poznámkou prostřednictvím pravidelných porad, které se 

konají každý týden nebo použitím e-mailové korespondence. Zákazníci a dodavatelé 

mohou vyjádřit svoje požadavky a podněty za pomoci webového formuláře „Napište 

nám“, komunikace s obchodními referenty či obchodně technickými zástupci, kteří jsou 

se zákazníky v kontaktu při plnění obchodních závazků. 

Další způsob, který lze využít pro získání zpětné vazby od oborové konkurence, 

zákazníků či podnikového okolí, je mezinárodní veletrh elektrotechniky a automatizace 

s názvem Amper, kde podnik každoročně prezentuje svoje služby široké veřejnosti. 

V případě dodavatelů, kterým podnik zajišťuje výhradní zastoupení, se jedná o 

vzájemnou spolupráci a kooperaci s vývojovými odděleními, díky čemuž může podnik 

disponovat nejnovějšími technologiemi, které mu zajistí náskok před konkurencí a 

důležitou konkurenční výhodu. Monitorování spokojenosti zainteresovaných stran je 

součástí požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016, přičemž způsob, jakým to daný 

podnik provede, už je zcela na něm. 

1.6 

Jelikož se jedná o malý podnik, jsou důvody ke změně ze strany vedení sdělovány 

pracovníkům organizace prostřednictvím pravidelných či operativně uspořádaných porad 

nebo osobním setkáním. Další variantou je obeznámení obchodně - technického 

vedoucího konkrétního úseku, který změnu následně tlumočí svým podřízeným 

pracovníkům. Dokumentace spojená se změnou je sepsána dle náležitostí 

vnitropodnikové směrnice a normy ISO a transparentně uchována v podnikovém 

informačním systému Navision. V případě ostatních zainteresovaných stran se jedná o 

zaslání dokumentace prostřednictvím elektronické pošty a dodatečné objasnění 
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chystaných změn prostřednictvím telefonického nebo osobního kontaktu dle důležitosti a 

priority, jakou daná zainteresovaná strana pro podnik představuje. 

1.7 

Řízení změn předchází jejich samotné schválení, na kterém se podílí tříčlenné vedení 

společnosti a výkonný ředitel (CEO). Na základě zhodnocení ekonomické náročnosti a 

finančních přínosů, které by sebou konkrétní změna nesla, rozhodne vedení o možné 

realizaci či zamítnutí. Pokud je změna schválena, dojde k sepsání základní listiny 

projektu, stanovení časového harmonogramu a odpovědné osoby, která bude za průběh 

realizace změny zodpovídat. V průběhu realizace změny je uplatňován jednoduchý 

systém projektového řízení, což v této situaci znamená, že se podnik snaží určit tzv. 

projektový trojimperativ, milníky a stanovit možná rizika, která mohou realizaci dané 

změny ovlivnit. 

V případě trojimperativu se jedná finanční rozpočet, časové hledisko a určení cíle, 

kterého má být dosaženo. Milníky jsou význačné body v průběhu realizace změn, kdy 

vedení podniku analyzuje dosažené hodnoty a aktuální průběh změny. Analýzou rizik je 

v procesu změnového řízení myšlena jednoduchá skórovací metoda, která má za úkol 

definovat možné hrozby a následně k nim vytvořit opatření pro minimalizaci možných 

následků. 

1.8 

Zaměstnanci jsou vedením společnosti motivování v podobě možného růstu osobního 

ohodnocení, které tvoří pohyblivou složkou mzdy. Každý zaměstnanec má stanovenou 

procentuální výši prémií dle podnikového útvaru a pozici v organizační struktuře. Pokud 

je splněn kvartální plán výroby a prodejů, dochází k vyplacení celého procentuální podílu 

prémií, jejichž konečná výše se odvíjí od finančních zisků v daném tříměsíčním období. 

Finančně ohodnocena je rovněž nízká nemocnost, díky které si může každý pracovník 

ročně přilepšit až o dva tisíce. Mimo finanční motivaci poskytuje podnik svým 

zaměstnancům možnost absolvovat různé školení k osobnímu rozvoji (viz. 3.2.3 

Výsledky - Pracovníci).  
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1.9 

Vrcholové vedení podniku se zapojuje do systematického rozvoje vztahů s klíčovými 

zákazníky prostřednictvím obchodních jednání a schůzek, které probíhají zá účelem 

vyjednání oboustranně výhodných podmínek obchodu. Díky úzké spolupráci 

s obchodními partnery buduje oboustranně výhodné vztahy a loajalitu zákazníků, přičemž 

se řídí heslem, že dlouhodobě loajální zákazník má pro podnik větší přinos než akvizice 

nového. Dále zve vedení podniku zákazníky na veletrh Amper, kde podnik pravidelně 

vystavuje, přičemž jim na tento veletrh zajistí vstupenku zdarma a pohostí je připraveným 

občerstvením. Na konci roku je vedením podniku rovněž vyčleněna částka, za kterou se 

nejvýznamnějším zákazníkům poskytnou dárkové předměty s logem zkoumané 

společnosti. 

1.10 

Jelikož se podnik vyskytuje ve specifickém prostředí B2B trhu, kde sponzoring 

nepředstavuje efektivní formu zapojení se do místní komunity, musí hledat jiné 

alternativy podpory partnerů či lokální infrastruktury. Nejčastěji se vedení podniku 

zapojuje do aktivit s jinými partnery prostřednictvím výše zmíněného mezinárodního 

veletrhu Amper, firemních večírků nebo eventů s partnery, které nepravidelně pořádá. 

V posledním roce se jednalo o uspořádání únikových her, pořádání motokárových závodů 

a letního grilování v oblasti Mariánském údolí. 

Kritérium 2: Strategie 

2.1 

Společnost provozuje svoji podnikatelskou činnost na území B2B trhu, prostřednictvím 

kterého obchoduje s malým počtem klíčových zákazníků, které si musí pro zajištění 

budoucí prosperity bezpodmínečně udržet. V současnosti je pole působnosti podniku 

zaměřeno z 80 % na automobilový průmysl, u kterého se dodává koncovým zákazníkům 

(Škoda auto, a.s.), dodavatelům (Hella Autotechnik Nova, s.r.o. - výrobce osvětlení pro 

sektor automotive) a OEM podnikům, které vyrábí jednoúčelové stroje pro výrobu 

různorodých komponent. Zbylých zhruba 20 % je zaměřeno na textilní, potravinářský a 

chemický průmysl. O otázce možného rozšíření obchodní činnosti na různé zahraniční 
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trhy jedná podnik během valné hromady, která je ze zákona svolávána minimálně 1x 

ročně. Momentálně připadá v úvahu rozšíření distribuční činnosti na území pobaltských 

států, kde vidí podnik potenciální mezeru na trhu. 

2.2 

Společnost nevyužívá služeb systematického benchmarkingu a rovněž nemá v současné 

době ustáleným postup pro získávání informací o vývoji na relevantních trzích či 

monitorování konkurence. K zjišťování potřebných údajů se obvykle využívá několik 

různých možností. První z nich jsou webové stránky konkurenčních společností, kde 

dochází ke sledování cenové politiky a úrovně poskytovaných služeb. Další možností je 

zužitkování zpětné vazby při komunikaci se zákazníky prostřednictvím veletrhů a 

konferencí, popřípadě při jednání se zákazníky, které se zkoumaný podnik snaží 

přesvědčit o přestupu od konkurence. Během těchto jednání jsou zjišťovány konkurenční 

nabídky a podmínky spolupráce, které se následně snaží zkoumaný podnik tzv. „přebít“. 

2.3 

Zvolená strategie je projednávána vrcholovým vedení v rámci valné hromady. Od 

založení podniku se strategie mění dle současné ekonomické situace, analýzy interních a 

externích faktorů ovlivňujících podnikání daného subjektu a celkového stavu 

nejdůležitějších odvětví průmyslu, pro které zkoumaný podnik zabezpečuje dodávky 

výrobků a zboží. I přes občasnou změnu v rámci zvolené strategie se poslání a vize 

společnosti nemění (viz. 1.1).  Stejně jako poslání a vize je i strategie zprostředkována 

zaměstnancům prostřednictvím jednotlivých porad a elektronické vnitropodnikové pošty. 

Ostatní zainteresované strany se mohou o aktuální strategii a celkovém bilancování 

uplynulého roku dočíst prostřednictvím výroční zprávy nebo v příručce jakosti.  

2.4 

Očekávání jednotlivých zainteresovaných stran je podrobně rozebráno v rámci příručky 

řízení jakosti a tvoří jeden ze vstupních faktorů, který má vliv na konečnou podobu 

zvolené strategie na nadcházející období. Příručka jakosti je pravidelně 1x za rok 

doplněna o nejnovější údaje.  Mezi nejdůležitější požadavky zákazníků patří kvalita, cena, 

dodací termín, naplnění smluvených norem, osobní podpora a rozvoj. U zaměstnanců se 
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jedná o finanční a nefinanční benefity, odborný růst a mzdu. Vlastníci požadují tvorbu 

dobrého jména společnosti, růst hodnoty podniku a ziskovost s transparentností. Partneři 

a dodavatelé chtějí pravidelné a opakované objednávky, zvyšování obratu, splnění 

závazků a kvalitní technickou podporu. Rovněž je nutné zmínit, že stejně jako 

spokojenost zainteresovaných stran, tak i měření úrovně plnění jednotlivých požadavků 

je vyžadováno normou ČSN EN ISO 9001:2016. 

2.5 

Společnost sleduje vývoj interních ukazatelů výkonosti, přičemž se tyto sledované 

atributy podílí i na každoroční aktualizaci příručky řízení jakosti. Sledované ukazatele 

jsou v průběhu roku průběžně monitorovány a na konci hospodářského období dojde 

k jejich sumarizaci a celkovému vyhodnocení, které v průběhu zasedání valné hromady 

přispěje k nastavení optimální strategie podniku. Společnost průběžně sleduje například 

počet reklamací, objem prodaných produktů dle jednotlivých oddělení, počet zakázek a 

nemocnost zaměstnanců.  

2.6 

Hlavní podnikatelskou činnost podniku tvoří distribuce automatizačních a elektronických 

součástí, u které na sebe potřebu objevování a využívání nových technologií přebírá 

smluvní partner, kterému zkoumaný podnik zajištuje exkluzivitu a distribuční síť na 

smluveném území. Díky spolupráci s vývojovými odděleními zastupovaných partnerů a 

přímému a autorizovanému partnerství se světovými výrobci má však analyzovaný 

podnik přístup k nejnovějším technickým a obchodním informacím. V rámci minoritního 

předmětu podnikání, který je tvořen konstrukční a výrobní činností hliníkových systémů, 

disponuje podnik moderní strojírenskou technikou, která přispívá k vysoké jakosti 

výstupů z výrobního procesu. 

2.7 

Systematický proces při tvorbě strategie a kritických faktorů úspěchu má na starosti 

vrcholové vedení společnosti. Ustanovení strategie, jež má být dosaženo, probíhá v 

průběhu operativních porad vedení či při zasedání valné hromady. Plnění strategie je 

průběžně monitorováno dle předem stanovených měřítek a v případě vzniku odchylky od 
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požadovaného stavu dojde k aktualizaci současného podoby za pomoci korekčních 

opatření, jejichž podoba se liší dle konkrétní situace. Kritické faktory úspěchu jsou 

identifikovány pomoci McKinseyho modelu 7s, který představuje nezbytný prvek pro 

zajištění strategického úspěchu libovolné organizace.  

2.8 

Za dobu podnikání zkoumaného subjektu došlo k nabytí velkého množství zkušeností, 

díky kterým je podnik schopen predikovat možná rizika, která mohou ovlivnit jeho cestu 

k úspěchu. V případě změnového řízení se podnik snaží pro analýzu rizik využít 

skórovací metodu, nicméně při běžném provozu žádnou podobnou metodu systematicky 

nevyužívá (viz. 1.7). Všeobecná rizika plynou především ze strany lidského faktoru, a to 

konkrétně směrem od zaměstnanců, zákazníků a obchodních partnerů. V případě 

zaměstnanců se podnik snaží správnou motivací a školením zamezit vzniku případných 

problémů. U zákazníků a obchodních partnerů využívá podnik získanou zpětnou vazbu 

z telefonního nebo osobního styku pro vytvoření oboustranně prospěšného a 

dlouhotrvajícího vztahu. Ze strany podniku dochází rovněž k monitorování dílčích 

ukazatelů, pro které je následně analyzován trend vývoje v rámci jednotlivých obchodně 

- technických oddělení. 

2.9 

Organizace zajišťuje systematické sdělování strategie stejně jako v případě poslání, vize 

a etického kodexu. Jedná se o vertikální sdělování shora dolů, kdy vedení společnosti 

obeznámí se strategií vedoucí jednotlivých obchodně - technických oddělení a ti jej 

následně přenáší prostřednictvím úsekových porad na svoje podřízené. O strategii a jejím 

plnění je možné se dočíst ve výroční zprávě a příručce kvality. Povědomí jednotlivých 

zákazníků je sledováno díky internímu auditu, který provádějí 2 - 3 interní auditoři 

společnosti včetně vedoucího řízení kvality, kterým je jeden z jednatelů společnosti. 

2.10 

Hlavní strategie podniku je vedením rozdělena na jednotlivá obchodně - technická 

oddělení, u kterých za dodržování této strategie zodpovídá vedoucí daného úseku, který 

v rámci týdenních porad předává konkrétní úkoly jednotlivým pracovníkům. Vedoucí 
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konkrétního úseku systematicky kontroluje dílčí ukazatele a získává zpětnou vazbu od 

svých podřízených a získané výsledky poté předává vedení společnosti. 

Kritérium 3: Pracovníci 

3.1 

Strategie a plány pro řízení lidských zdrojů jsou diskutovány jak na poradách mezi 

vedoucími obchodně - technických úseků a vrcholovým vedením, tak na operativních 

shromážděních vrcholového vedení, kterých se účastní i výkonný ředitel společnosti. 

Stanovení konkrétních záměrů v oblasti lidských zdrojů je nedílnou součástí plánování 

na nadcházející hospodářský rok a musí být provedeno v souladu s uvedenými kritérii 

v příručce kvality. V případě nenadálé situace v oblasti lidských zdrojů dokáže podnik 

iniciativně jednat a doplnit stávající kapacity pracovníků tak, aby byl zajištěn plynulý 

průběh výrobní a distribuční činnosti. 

3.2 

Požadované kompetence na jednotlivé pozice má zkoumaný podnik dle požadavků normy 

ČSN ISO 9001:2016 přesně stanovené a tvoří nezbytnou součást příručky kvality. Během 

každoroční aktualizace tohoto dokumentu může dojít i ke změnám požadavků na 

jednotlivé pozice, přičemž pravomoc k provedení těchto změn využívá vedení podniku 

dle aktuální potřeby. Schopnosti a dovednosti pracovníků jsou systematicky zjišťovány, 

a to během přijímacího řízení, zkušební doby a řádného pracovního poměru. 

V případě přijímacího řízení se hodnotí vzdělání, praxe, reference z minulého zaměstnání 

a provádí se osobnostní test dle firmy Thomas International. Během zkušební doby se 

hodnotí pracovní výkon a daný pracovník doplňuje veškerou chybějící kvalifikaci. 

V průběhu řádného pracovního poměru dochází k průběžné kontrole pracovního výkonu 

a dosažených výsledků. Hodnocení napříč všemi variantami provádí vedení firmy a 

vedoucí jednotlivých oddělení. 

3.3 

Při náboru nového zaměstnance je nabídka zaměstnání k dispozici prostřednictvím 

pracovního portálu (Jobs.cz), webových stránek podniku a pracovního úřadu. Nového 
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zaměstnance vyhledává personální úsek, respektive ředitelem pověřená osoba. Personální 

úsek přichystá v nejdříve dostupném termínu seznam možných kandidátů. Před, 

respektive při výběrovém pohovoru posuzují ředitel a bezprostřední nadřízený 

shromážděné materiály a prvotní vystupování kandidáta. Za výběr nového zaměstnance 

je zodpovědný jak ředitel, tak jeho bezprostřední nadřízený, což znamená, že musí dojít 

ke shodě obou. Po přijetí dojde k proškolení a vyzkoušení nového zaměstnance ve 

tříměsíční zkušební lhůtě.  

Kariérní růst vychází z podstaty pracovního místa a zařazení v organizační struktuře 

podniku. Každý zaměstnanec je s možným rozvojem obeznámen během přijímacího 

řízení a v případě vypsání výběrového řízení na vyšší pozici má přednostní právo se o 

tuto pozici ucházet a vyzkoušet si ji, jelikož interní směrnice preferují povýšení 

kmenového zaměstnance, který je s podnikem obeznámen a zná jeho infrastrukturu.  

3.4 

Pro každý rok je vedením sestaven tzv. plán školení, který konkrétně deklaruje, jaké kurzy 

a cvičení musí zaměstnanec dle zastávaného postavení absolvovat, aby splňovat všechny 

formální náležitosti pro vykonávání dané pozice. Výcvik je buď pravidelný (školení 

řidičů, bezpečnost a ochrana zdraví při práci) nebo nepravidelný, kdy potřeba 

eventuálního výcviku nastane se změnou externích předpisů či dodávaného sortimentu. 

Mezi nepravidelná školení lze zařadit trénink obchodních dovedností, aktualizaci 

legislativních a účetních změn a v neposlední řadě školení systému kvality dle vztahu 

k danému pracovišti. V případě nově přijatého pracovníka se jedná o nezbytný výcvik 

v oblasti bezpečnosti práce, požární bezpečnosti a systému jakosti dle normy ISO. O 

průběhu jednotlivých školení je sestaven záznam, který je v elektronické podobě sdílen 

prostřednictvím počítačového serveru. 

3.5 

Rozhodující odpovědnost a pravomoc při řízení podniku má valná hromada, která 

rozhoduje o zásadních otázkách a schvaluje dlouhodobé koncepce a strategie. Pravomoci 

valné hromady jsou konkrétně popsány ve společenské smlouvě. Požadavky a pravomoci 

jednotlivých pracovníků jsou dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 zapsány v příručce 
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kvality a respektují zavedenou organizační strukturu. V současné době je využívána 

liniová organizační struktura, která disponuje přímou přiřazovací pravomocí, kdy dochází 

k tvorbě řídící osy struktury směrem shora dolů. Vedoucí jednotlivých oddělení tedy 

zodpovídají za svoje přímé podřízené a pravidelně hodnotí jejich počínání při plnění 

uložených povinností. Výhodou této formy je, že každý pracovník ví, co má přesně dělat. 

Nevýhodou je však jisté potlačování vlastní invence a tvořivého myšlení jednotlivců. 

3.6 

Pravidelné hodnocení pracovníků za účelem naplnění individuálních a týmových cílů je 

prováděno dle stanovené vnitropodnikové normy. Vedoucí jednotlivých obchodně - 

technických oddělení kontroluje výkonný ředitel, popřípadě jednatelé společnosti. 

Vedoucí jednotlivých úseků poté klasifikují své podřízené na základě dodržování 

jednotlivých pracovních postupů, stanovených norem, počtu vzniklých reklamací a 

celkové produktivity za zkoumané období, které je nejčastěji tvořeno měsícem či 

kvartálem. Hodnocení může ovlivnit pohyblivou složku mzdového ohodnocení každého 

pracovníka, a to jak směrem nahoru, tak i dolů. 

3.7  

Jak již bylo v rámci dílčích otázek u jednotlivých kritériích zmíněno, tak obousměrná 

vnitropodniková komunikace probíhá především formou jednotlivých úsekových porad a 

meetingů. Tato forma sdělování informací je doplněna o písemnou komunikací skrze 

interní podnikový systém, do kterého má přístup každý pracovník, tudíž i řadový 

pracovník z výrobního úseku může přímo oslovit vedení podniku a obráceně. Posledním 

využívaným komunikačním médiem je telefonní spojení, kdy se lze za pomocí specifické 

komunikační klapky spojit s většinou pracovníků v podniku. 

3.8 

Zkoumaný subjekt monitoruje spokojenost zaměstnanců prostřednictvím jednotlivých 

porad a meetingů, kde může každý pracovník vyjádřit svůj názor a předat tak zpětnou 

vazbu vedoucímu oddělení, který ji bude dále tlumočit vedení. Dalším možným 

způsobem zjištění spokojenosti je přímý kontakt vedení s pracovníkem, který může být 

verbální či za pomoci elektronické korespondence, nicméně je tento postup považován za 
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velmi nekonvenční. Vedení podniku se snaží reagovat na zjištěné výsledky průzkumu 

spokojenosti pracovníků, které získá prostřednictvím výše zmíněných metod, a tím 

zajistit jak odpovídající pracovní zázemí a podmínky pro všechen personál, tak 

dostačenou motivaci k plnění pracovních povinností. 

3.9 

Vedení společnosti je otevřeno všem připomínkám, inovacím a nápadům ze strany 

zaměstnanců, které by mohly přispět k rozvoji a trvalému zlepšování společnosti. Pokud 

se jedná o přínosný podnět, který podnik v budoucím období úspěšně zrealizuje, obdrží 

jeho autor jednorázovou peněžní odměnu dle dosaženého finančního profitu, kterého bylo 

v důsledku navrhované změny dosaženo. Tato situace je ale velmi nestandardní a ve 

většině případů přichází s inovacemi samo vedení. 

3.10 

Systém odměňování a řízení péče o pracovníky je součástí příručky řízení kvality a 

vedoucí jednotlivých oddělení, kteří mají klíčový podíl na stanovení výše jednotlivých 

odměn, se těmito pravidly striktně řídí. V současné době mají zaměstnanci pevnou a 

pohyblivou složku mzdového ohodnocení, jejíž výše je ovlivněna výkonností pracovníků, 

jejich nemocností a plněním výrobního či obchodního plánu dle jednotlivých oddělení. 

Mimofinanční odměňování se skládá z různorodých školících kurzů pro zaměstnance a 

nepravidelně pořádaných firemních akcí, které fungují na bázi teambuildingu. 

Kritérium 4: Partnerství a zdroje 

4.1 

Za téměř třicetiletou existenci si dokázala zkoumaná společnost vytvořit široké portfolio 

partnerů, přičemž u mnoha z nich disponuje výhradním zastoupením. Nové příležitosti 

pro tvorbu partnerství se snaží zkoumaný subjekt každoročně získat prostřednictvím 

mezinárodního elektronického a automatizačního veletrhu Amper. Na tomto veletrhu 

dochází především k vzájemné interakci se společnostmi ze stejného oborové prostředí, 

přičemž probíhá diskuse nad variantami možné spolupráce. Při navazování nové 

spolupráce a tvorbě potenciálního partnerství s novými dodavateli se bere v úvahu jejich 
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dostupnost, kvalita, náklady na pořízení a logistiku a cenová politika. Aby zkoumaná 

společnost zajistila spokojenost svých zákazníků, musí nakupovat od dodavatelů co 

nejvýhodněji a v co nejvyšší kvalitě, přičemž schopnost a pozice při vyjednávání s 

dodavateli závisí na jejich velikosti, síle a postavení na trhu. Za partnery lze rovněž 

považovat i klíčové zákazníky, kteří tvoří majoritní podíl na celkovém hospodářském 

profitu. Společnost se také zúčastňuje výběrových řízení o různorodé projekty, díky 

kterým by v budoucnu mohla navázat nová výhodná partnerství. Partnerství s dodavateli 

je dle normy ISO 9001 periodicky hodnoceno za pomoci jednoduché nominální stupnice. 

4.2 

Sdílení znalostí a zkušeností s obchodními partnery vychází z deklarované filozofie 

podniku, která je transparentně zveřejněna na jejich webových stránkách. Díky 

uzavřeným smlouvám o obchodním zastoupení probíhá vzájemná spolupráce 

s vývojovými odděleními jednotlivých partnerů, kterou podnik následně využívá jako 

přidanou hodnotu svých služeb v rámci konkurenčního boje. Výše zmíněná spolupráce 

probíhá na bází společných osobních či telefonních jednání, které přispívají ke 

spokojenosti všech zúčastněných stran. 

4.3 

Základní dokument pro plánování investic tvoří obchodní a finanční plán na aktuální 

hospodářské období. Odpovědnou osobou za tvorbu těchto plánů je výkonný ředitel 

společnosti, přičemž plán následně schvaluje valná hromada tří společníků. Zpětnou 

vazbu při plánování investic představují rovněž analýzy efektivnosti a účelnosti 

prováděných činností. K účelům hodnocení návratnosti investic má podnik osvojených 

více různých metod. Jedná se o metodu určení jednorázových nákladů na investici, odhad 

budoucích výnosů a zisků a určení doby návratnosti. Na propočtu a stanovení výsledků 

zmíněných metod se rovnoměrně podílí ekonomický úsek a ředitel společnosti. 

4.4 

Řízení finančních rizik je zabezpečeno pomocí sjednaného pojištění s finančními 

institucemi. Riziko plynoucí z obchodního styku má společnost ošetřené pomocí 

metodiky skonta, která je ukotvena přímo ve smluvních podmínkách a každý zákazník je 
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s touto eventualitou před podpisem smlouvy obeznámen. Skonto představuje nástroj, 

který zajišťuje, že po uplynutí stanovené doby splatnosti, nejčastěji 30 denní splatnost 

faktur, dochází ke každodennímu procentuálnímu navýšení celkové dlužné částky, což 

nutí potenciální dlužníky platit ve stanovený termín. Rovněž je nutné zmínit, že tento 

nástroj představuje dvojsečnou variantu, jelikož při dřívějším splacení přináší pro 

zákazníka výhodu v podobě snížení celkové částky daného závazku. 

4.5 

U hmotného majetku se v případě distribuční činnosti řeší využívání kancelářských 

prostor a automobilového vozového parku, jelikož tyto atributy představují 

nepostradatelný prvek pro úspěch obchodní činnosti. Kancelářské prostory slouží 

k pořádání schůzek, jednání se zákazníky a samotnému provozu podniku, tudíž je nutné 

udržovat tyto plochy v reprezentativním stavu. V posledních letech došlo například 

k omlazení stávajícího vozového parku, rekonstrukci zasedací místnosti a zvýšení 

vybavenosti technicko - obchodních pracovníků pro účely navýšení efektivnosti osobních 

schůzek. V oblasti výrobní činnosti jde o hospodárné nakládání s energiemi, sledování 

hospodárnosti nářadí a zabezpečení provozuschopnosti jednotlivých strojních zařízení. 

Provozuschopnost je zajištěna za pomoci obnovovacích procesů a prohlídek, které mohou 

probíhat jak periodicky, tak po uplynutí určité provozní doby. Rovněž je nutné zmínit, že 

vedení podniku klade důraz na maximální využití kapacity jednotlivých pracovišť a 

pracovních úseků. 

4.6 

Momentálně není podnikem využívána žádná certifikační norma pro řízení dopadů na 

životní prostředí, nicméně environment není podniku lhostejný, jelikož podporuje 

recyklační systém, šetrné nakládání s odpady a efektivní hospodaření s energiemi. Pro 

tyto aktivity má sestavené interní směrnice, které jsou jednotlivým zaměstnancům 

představovány prostřednictvím jednotlivých porad. Těmito kroky rovněž dochází k 

tvorbě pozitivního vztahu s veřejností a okolními společnostmi, které trvají na eliminaci 

znečištění životního prostředí. V budoucnosti by podnik rád získal certifikaci ČSN EN 

ISO 14001, která zavádí systém environmentálního managementu. 
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4.7 

Společnost se snaží řídit svoje podnikání tak, aby minimalizovala produkci odpadu, 

zajistila ekologickou likvidaci a zároveň dodržela příslušnou legislativu. V současnosti 

existuje pro tyto aktivity vnitropodniková směrnice a inciativa zapojení se do 

recyklačního programu, který zprostředkovává akciová společnost EKO-KOM, čímž se 

podnik snaží přispět jak k šetrnému chování k životnímu prostřední, tak k budování trvale 

udržitelného rozvoje pro následující generace. Recyklace probíhá za pomocí sběrných 

nádob, které jsou rovnoměrně rozprostřené v kancelářských i výrobních prostorách. Při 

obchodní činnosti vzniká především papírový odpad, zatímco u výrobní činnosti jde o 

směsici hliníkového, ocelového, plastového a papírového odpadu. Důležitost je 

přikládána i efektivnímu hospodaření s elektrickou energií, plynem, vodou a pohonnými 

hmotami. 

4.8 

Společnost jakožto distribuční mezičlánek mezi výrobcem a koncovým zákazníkem 

nutnost technologického zabezpečení rozvoje nepociťuje, jelikož vývojové činnosti mají 

na starost samotní výrobci, kterým zkoumaná společnost zprostředkovává prodej. Ve 

výrobním sektoru hliníkových systémů je nutné disponovat kvalitními výrobními 

nástroji, které zajistí vysokou jakost hotových výrobků. Jedná se především a svislou 

sloupovou vrtačku, frézku s univerzálním postavením osy vřetene a vícehlavou 

automatickou pilu, díky které lze řezat hliníkové profily různých délek a úhlů. Nezbytnou 

součástí řízení technologického rozvoje je pravidelná aktualizace 3D softwarových 

programů pro tvorbu a vizualizaci jednotlivých konstrukcí a pravidelná obměna 

informační a výpočetní techniky. 

4.9 

Přístup interních uživatelů k potřebným datům probíhá skrze lokální vnitropodnikovou 

síť a ERP systém Navision, ke kterému má každý zaměstnanec vytvořen svůj účet 

s vlastním heslem. Co se týká ochrany dat a údajů, tak jeden z pracovníků, který zastává 

funkci IT- administrátora, kontroluje dodržování pravidel počítačové sítě a zabezpečuje 

také zálohování serverů, čímž zajišťuje ochranu všech dokumentů proti možné 
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neoprávněné manipulaci či ztrátě dat. Externí uživatelé mají několik možností, jakými se 

mohou dostat k potřebným informacím. Veskrze se jedná o webové stránky, osobní 

komunikaci nebo emailovou korespondenci. 

4.10 

Rozvoj a ochrana duševního vlastnictví se v podniku vztahuje pouze na logo společnosti. 

Při podpisu smlouvy se rovněž všichni zaměstnanci zavazují nešířit interní materiály, 

dokumenty o transakcích a celkové „know-how“ společnosti. 

Kritérium 5: Procesy, výrobky a služby 

5.1 

Spolčenost definuje a řídí jednotlivé procesy na základě procesní mapy, která vyplývá 

z požadavků zavedeného systému managementu kvalitu dle normy ČSN EN ISO 

9001:2016. Společnost tedy vytváří, dokumentuje, implementuje a udržuje jednotlivé 

procesy, u kterých rovněž sleduje jejich efektivnost. Jsou určeny hlavní, podpůrné a řídící 

procesy, a to včetně jejich vlastníků, tudíž je každý zaměstnanec obeznámen s tím, za co 

zodpovídá a jaké má pravomoci. Ekologické standardy a činnosti jsou ukotveny ve 

vnitřních směrnicích podniku, avšak systém environmentálního managementu není 

v podniku v současné době zaveden. V oblasti bezpečnosti probíhají každoroční školení 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu, přičemž tyto periodické kurzy 

zabezpečuje specializovaná externí společnost.  

5.2 

Ukazatele výkonnosti pro jednotlivé klíčové procesy jsou stanoveny na poradách vedení 

společnosti s vedoucími jednotlivých obchodně - technických oddělení. Každému 

vlastníkovi konkrétního procesu je poté sdělena požadovaná hodnota, které by mělo být 

za určité časové období dosaženo a zároveň způsob, jakým bude plnění vytyčených cílů 

kontrolováno. Požadované hodnoty jsou zvoleny v takové míře, aby udržely potřebnou 

míru produktivity a výkonnosti pracovního kolektivu. V rámci výrobní činnosti je řešena 

například kvalita a výrobnost dle jednotlivých technologických strojů a dostupných 
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kapacit, zatímco v případě distribuční činnosti je kladen důraz na dobu dodání a plnění 

smluvních lhůt. 

5.3 

K posuzování výsledků jednotlivých procesů využívá zkoumaný subjekt dva způsoby. 

Prvním je pravidelná konzultace a kontrola v rámci porad vedení podniku. Druhým 

způsobem je realizace interních auditů, kdy dochází k ověřování shody a efektivnosti 

prověřované činnosti. Sestavení ročního plánu auditů napříč všemi odděleními provádí 

vedoucí řízení kvality a následně jej předkládá vedení společnosti. Plán je sestaven tak, 

aby v průběhu jednoho kalendářního roku byly prověřeny všechny činnosti a procesy, 

které jsou zahrnuty v příručce kvality. Vedoucí řízení kvality předkládá vedení 

společnosti analýzu výsledků plánovaných i mimořádných interních auditů. Na základě 

výsledků jsou následně provedena nezbytná korekční opatření pro zvýšení výkonnosti 

nevyhovujících procesů. Při hodnocení je systematicky přihlíženo k vytyčeným 

ukazatelům všech procesů zkoumaného podniku. 

5.4 

V případě změny stávajícího procesu probíhá komunikace s jeho vlastníkem, který se 

přímo podílí na stanovení optimálního postupu, který zajistí co nejefektivnější přechod 

na aktualizovaný formát. Pří tvorbě a implementaci zcela nového procesu musí dojít 

k aktualizaci procesní mapy, přidělení vlastníka a stanovení hlavní, řídící a podpůrné 

složky tohoto procesu. Vlastník je obeznámen s povinnostmi a kompetencemi, případně 

je dle potřeby proškolen. Školení se odvíjí od konkrétní situace, buď je využito služeb 

externího školitele, anebo probíhá svépomoci v sídle podniku. Jednotlivý zaměstnanci 

jsou o průběhu školení informováni v rámci porad nebo prostřednictvím vnitropodnikové 

pošty. Externí subjekty jsou informovány za pomoci řízené dokumentace, která je dle 

normy ČSN EN ISO 9001:2016 nezbytným prvkem systemického řízení procesů. 

5.5 

Jak již bylo v rámci otázek několikrát zmíněno, zkoumaný podnik nemusí v oblasti 

distribučních činností řešit vývoj nových výrobků a služeb, jelikož tato povinnost spadá 

na výrobce sortimentu, který společnost v rámci svých služeb nabízí k distribuci. I přes 
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tuto skutečnost však společnost sbírá zpětnou vazbu od svých zákazníků a tu následně 

tlumočí svým obchodním partnerům. Zpětná vazba je získávána v průběhu osobních 

schůzek, telefonních hovorů nebo za pomoci elektronické pošty. V oblasti výrobních 

činností probíhá souvislá komunikace se zákazníkem, kterému je vytvořena podrobná 

kalkulace a grafická 3D vizualizace poptávaného konstrukčního řešení dle jeho potřeb a 

očekávání, čímž je zajištěna jeho maximální spokojenost. 

5.6 

Kreativita je jak ze strany pracovníků, tak externích partnerů vždy vítána, avšak pro oblast 

distribuce automatizačních prvků a elektronických součástek není nezbytná. Využíváno 

jí je naopak ve výrobním úseku, a to především při spolupráci s partnery, kteří se 

kooperací podílejí na konečném výstupu výrobního procesu. Nejčastěji se jedná o 

kovovýrobní společnosti ŠvestKOVO, s.r.o. a KOVO-PLAZMA, s.r.o., kteří představují 

stabilní subdodavatele výroby. Hlavním cílem spolupráce s těmito subjekty je stanovit 

vhodné technologické řešení, které bude odpovídat potřebám zákazníka a zároveň 

cenovým možnostem podniku. 

5.7 

Společnost nemá v současné době zavedené ucelené marketingové oddělení a o 

jednotlivých formách komunikačního mixu rozhoduje vedení podniku, které deleguje 

pravomoci na vedoucí jednotlivých vnitropodnikových útvarů. Největší váhu v oblasti 

B2B trhu má osobní prodej, kdy obchodně - techničtí zástupci reprezentují podnik při 

schůzkách s potenciálními zákazníky. Rovněž je využívána reklama, kde podnik ke své 

propagaci využívá tištěné materiály, které popisují nabízené portfolio výrobků a služeb. 

Obchodní referenti systematicky provozují direct marketing, když pravidelně rozesílají 

tzv. „newsletter“ svým zákazníkům. Nepostradatelným prvkem marketingu jsou rovněž 

webové stránky, kde mohou jednotlivé zainteresované strany dohledat potřebné 

informace či spojení na jednotlivé zaměstnance. Nejnákladnější marketingovou položku 

tvoří každoroční účast na mezinárodním veletrhu Amper, kde podnik obvykle disponuje 

výstavní plochou o rozloze 40 m2. Poslední formou marketingu je tvorba reklamních 

předmětů, které společnost daruje svým zákazníkům na veletrzích, anebo při osobním 
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prodeji. V oblasti marketingu však chybí integrace systematického přístupu a využívání 

nových trendů. 

5.8 

Společnost se snaží vždy maximálně vyhovět požadavkům zákazníka a zajistit nejvyšší 

možnou jakost poskytovaných výrobků a služeb, k čemuž slouží i využívání výstupní 

kontroly před odesláním konkrétní objednávky zákazníkovi. Výstupní kontrola hraje 

významnou roli především u výrobního sektoru, kde probíhá tvorba fotografické 

dokumentace výrobků, ke které je následně vystaven kontrolní protokol. Pořízené 

fotografie a příslušná dokumentace se následně uloží do vytvořené složky dané 

objednávky v rámci vnitropodnikového systému. Velký podíl na udržování vysokého 

standardu poskytovaných služeb mají i externí dopravní společnosti, které zajišťují 

přepravu k zákazníkům. Nejčastěji je využíváno služeb PPL, GLS, UPS, TopTrans a 

DKD. 

5.9 

Zajištění rozvoje vztahů s klíčovými zákazníky má na starosti především vedení podniku, 

které svým individuálním přístupem zabezpečuje různé formy vzájemné interakce 

k utužení oboustranně prospěšných vztahů, které jsou pro B2B trh zásadní. Využívané 

formy pro zkvalitnění a vývoj nynější spolupráce jsou totožné s metodami využívanými 

u hlavních partnerů (viz. 1.10). 

5.10 

Spokojenost zjišťují zejména vedoucí obchodně - technických oddělení a jejich 

zaměstnanci, případně i ředitel společnosti při osobním, telefonickém nebo písemném 

styku se zákazníky. Spokojenost se rovněž odvozuje na základě stížností, pochval a 

reklamací. Stížnosti zákazníka jsou zachycovány prostřednictvím příslušného formuláře, 

který je společně s reakcí na stížnost k dispozici v systému Navision. Pro zachycení 

pozitivních názorů a reklamací zákazníků platí stejná pravidla jako pro stížnost, přičemž 

vedoucí oddělení zanalyzuje, zda může daná pochvala vylepšit stávající interní procesy 

podniku. V podniku rovněž platí pravidlo, že všichni pracovníci, kteří přijdou se 

zákazníkem do styku, jsou povinni monitorovat informace o naplnění jeho požadavků. 



79 

 

3.2.2 Bodové hodnocení předpokladů 

Bodové hodnocení předpokladů bude provedeno dle deklarovaného postupu, který 

určuje příručka vícekriteriálního modelu START PLUS. Podrobně je tento proces popsán 

v kapitole 2.5.3, která se zabývá zvolenou metodou hodnocení výkonosti. Stručně řečeno 

bude každá otázka hodnocena pomoci stupnice 0 - 100 bodů, kde více znamená lépe. 

Klasifikován bude přístup společnosti, aplikace v praxi a hodnocení a zlepšování daných 

přístupů. Z těchto hodnot se následně vytvoří aritmetický průměr, který udává celkové 

bodové hodnocení dané otázky. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé hodnoty bodového 

hodnocení zaokrouhleny na celá čísla.  

Tab. 5: Kritérium 1: Vedení - bodové hodnocení (Vlastní zpracování) 

Kritérium 1: Vedení 

Číslo otázky Přístup Aplikace Hodnocení a zlepšování Získané body 

1.1 40 50 30 40 

1.2 55 60 35 50 

1.3 55 65 40 53 

1.4 60 50 45 52 

1.5 50 55 45 50 

1.6 60  60 35 52 

1.7 55 60 35 50 

1.8 60 60 40 53 

1.9 50 55 25 43 

1.10 50 40 40 43 

Dosažený počet bodů 49 

Tab. 6: Kritérium 2: Strategie - bodové hodnocení (Vlastní zpracování) 

Kritérium 2: Strategie 

Číslo otázky Přístup Aplikace Hodnocení a zlepšování Získané body 

2.1 50 40 40 43 

2.2 20 20 15 18 

2.3 35 50 20 35 

2.4 40 30 15 28 

2.5 50 55 35 47 

2.6 30 30 20 27 

2.7 60 65 40 55 

2.8 50 55 30 45 

2.9 50 60 10 40 

2.10 55 50 50 52 

Dosažený počet bodů v daném kritériu 39 
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Tab. 7: Kritérium 3: Pracovníci - bodové hodnocení (Vlastní zpracování) 

Kritérium 3: Pracovníci 

Číslo otázky Přístup Aplikace Hodnocení a zlepšování Získané body 

3.1 50 55 40 48 

3.2 40 40 30 37 

3.3 40 30 35 35 

3.4 50 55 30 45 

3.5 50 50 45 48 

3.6 45 50 35 43 

3.7 50 55 30 45 

3.8 40 30 30 33 

3.9 40 45 35 40 

3.10 45 40 40 42 

Dosažený počet bodů v daném kritériu 42 

Tab. 8: Kritérium 4: Partnerství a zdroje - bodové hodnocení (Vlastní zpracování) 

Kritérium 4: Partnerství a zdroje 

Číslo otázky Přístup Aplikace Hodnocení a zlepšování Získané body 

4.1 45 50 20 38 

4.2 30 35 20 28 

4.3 50 45 40 45 

4.4 40 35 25 33 

4.5 55 45 30 43 

4.6 40 30 20 30 

4.7 60 50 50 53 

4.8 40 40 30 37 

4.9 50 55 45 50 

4.10 40 30 45 38 

Dosažený počet bodů v daném kritériu 40 

Tab. 9: Kritérium 5: Proces, výrobky a služby - bodové hodnocení (Vlastní zpracování) 

Kritérium 5: Procesy, výrobky a služby 

Číslo otázky Přístup Aplikace Hodnocení a zlepšování Získané body 

5.1 70 65 40 58 

5.2 40 60 15 38 

5.3 40 40 30 37 

5.4 60 60 50 57 

5.5 60 70 50 60 

5.6 40 30 30 33 

5.7 50 55 25 43 

5.8 55 60 40 52 

5.9 50 45 40 45 

5.10 40 35 30 35 

Dosažený počet bodů v daném kritériu 46 
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3.2.3 Analýza výsledků 

Kritéria výsledků se skládají celkem ze čtyř oblastí. Tyto oblasti jsou prezentovány jako 

zákazníci (Kritérium 6), pracovníci (Kritérium 7), společnost (Kritérium 8) a klíčové 

výsledky a ukazatele (Kritérium 9). Jak již bylo prostřednictvím úvodu zmíněno, tak tato 

část závěrečné práce je převzata z mého výzkumného projektu, který předcházel samotné 

tvorbě této diplomové práce a byl publikován v rámci souhrnné kompilační sbírky 

vybraných research papers studentů, tudíž jsou některé pasáže této kapitoly ocitovány dle 

platné citační normy. 

Kritérium 6: Výsledky - Zákazníci 

Měřítka vnímání 

Společnost XYZ, s.r.o. nemá jasně vymezena měřítka vnímání u současných či 

potenciálních zákazníků. Na svých webových stránkách ovšem poskytuje možnost 

přímého kontaktu prostřednictvím odkazu „Napište nám“, který může široká veřejnost 

využít k sepsání dotazu, názoru či případné stížnosti směřované na podnik. Mezi další 

komunikační cestu, kterou lze využít k navázání interakce s podnikem, můžeme zařadit 

seznam e-mailových adres a telefonních čísel na nejdůležitější personál podniku, který je 

transparentně vystaven na webových stránkách. Poslední možností, jakou lze podnik 

konfrontovat, je přímý kontakt v sídle podniku, kde se současně nachází i výdejní místo, 

tudíž je možné dotázat se jak vedoucího výrobního úseku, servisního technika pro 

elektrotechnické součásti, obchodně-technického zástupce či dalších osob z jednotlivých 

vrstev podnikového managementu (Hamerník, 2018, s. 168). 

Veškerá korespondence směrem od zákazníků je v pravidelných intervalech systematicky 

kontrolována a v případě potřeby vyhodnocována na podnikových poradách, přičemž 

výstupem této činnosti je poučit se ze vzniklých chyb, minimalizovat příčiny jejich 

vzniku a v budoucnu se jich vyvarovat. V případě vzniklých stížností či reklamací od 

zainteresovaných stran se provede písemný zápis o celkovém problému a průběhu šetření. 

Podnik se poté snaží vyvinout silnou inciativu, jejímž cílem je navrhnout takový způsob 

řešení, který povede k zajištění spokojenosti všech angažovaných stran daného problému 

(Hamerník, 2018, s. 168). 
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Ukazatele výkonnosti 

Po provedení interview s jednotlivými respondenty bylo zjištěno, že společnost považuje 

za stěžejní ukazatele výkonnosti vzhledem k zákazníkům počet získaných zakázek, počty 

prodaného zboží dle jednotlivých oddělení a počet reklamací s jejich celkovou úspěšností, 

která udává přehled o spokojenosti zákazníků (Hamerník, 2018, s. 168).  

Na níže položených grafech lze vidět vývoj klíčových ukazatelů výkonnosti vzhledem 

k zákazníkům. Na základě těchto grafů lze interpretovat trend vývoje jednotlivých 

parametrů. Součástí grafů a tabulek je i stručné nastínění současné situace, ve které se 

podnik nachází. Je nutné zmínit, že v roce 2016 došlo ke změně organizační struktury, 

kdy byly stávající útvary automatizačních prvků (AP) a elektronických součástí (ES) 

obohaceny o oddělení Fuji Electric (FE), které bylo do té doby součástí automatizačního 

oddělení. Tento akt byl proveden především z důvodu posílení prodejů jednotlivých 

komodit této japonské značky, která představuje pro zkoumaný podnik jednoho z 

historicky nevýznamnějších obchodních partnerů (Hamerník, 2018, s. 168-169). 

Tab. 10: Přehled reklamací za období 2015-2018 (Vlastní zpracování) 

Rok 2015 2016 2017 2018 

Počet reklamací celkem [Ks] 70 64 60  57 

Počet reklamací dle oddělení ES AP ES AP FE ES AP FE ES AP FE 

Celkem dle oddělení v [Ks] 49 21 53 11 0 34 21 5 37  17   3 

Z toho uznaných v [Ks] 30 16 38 6 0 22 17 4 29  12   2 

Částečně uznaných v [Ks] 0 1 0 1 0 1 0 0 2   1  0 

Z toho uznaných v [%] 61,2 76,2 71,7 54,5 0 64,7 81 80  78,4 70,6  66,7  

Částečně uznaných v [%] 0 4,8 0 9,1 0 2,9 0 0  5,4  5,9 0  

Dle Grafu 1 lze usuzovat, že se zkoumanému podniku daří od roku 2015 pozvolna 

snižovat počet obdržených reklamací, čímž se dle názoru vrcholového vedení projevuje 

neustále se zvyšující jakost poskytovaných služeb a s tím spojený růst spokojenosti 

zákazníků. Z tohoto faktu tedy vyplývá pozitivní trend vývoje minulých let u tohoto 

ukazatele výkonnosti. 
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Graf 1: Přehled reklamací za období 2015-2018 (Vlastní zpracování) 

Další zmíněný fakt, který podnik monitoruje, představuje počet úspěšně realizovaných 

zakázek za rok. Přestože je tento parametr soustavně sledován a představuje důležitou 

vypovídající hodnotu pro konkrétní vnitropodnikový úsek, tak je na něho nutné nahlížet 

s nadhledem, jelikož vyšší počet zakázek nemusí automaticky znamenat vyšší 

hospodářský výsledek za účetní období. Tato skutečnost je zapříčiněna tím, že může být 

realizován menší počet zakázek s celkovou vyšší finanční hodnotou (Hamerník, 2018, s. 

169). 

Tab. 11: Přehled úspěšných zakázek za období 2015-2018 (Vlastní zpracování) 

Rok 2015 2016 2017 2018 

Počet zakázek 10 449 9 719 10 293 10 374 

Na Grafu 2 můžeme vidět průběh počtu získaných zakázek za poslední čtyři roky. Tento 

ukazatel přímo nekoresponduje s vývojem tržeb, tudíž lze považovat trend u zjištěných 

údajů za trvale dostačující. Výjimkou je rok 2016, kdy došlo v určitých segmentech 

průmyslu ke zpomalení progresu a projevilo se odeznívající čerpání evropských dotací u 

nejvýznamnějších obchodních partnerů. Vliv na konečnou kvantitu zakázek mělo i 

postupné ukončení redistribuce jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů. Negativní vlivy, 

které působily na podnik během roku 2016, jsou přehledně uvedeny prostřednictvím 

kapitoly, která se zabývá ekonomickými výsledky a jejich ukazateli (Hamerník, 2018, s. 

169-170).  
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Graf 2: Přehled úspěšných zakázek za období 2015-2018 (Vlastní zpracování) 

Další sledovanou metrikou je objem prodaných produktů, kde zkoumaný podnik 

zohledňuje množství prodejů dle jednotlivých vnitropodnikových oddělní. Stejně jako u 

celkového počtu realizovaných zakázek nemusí nižší čísla automaticky znamenat nižší 

zisky, nicméně je potřeba sledovat trend prodejů u jednotlivých komodit a v případě 

náhlých výpadků iniciativně reagovat (Hamerník, 2018, s. 169).  

Tab. 12: Přehled počtu prodaných produktů za období 2015-2018 (Vlastní zpracování) 

Rok 2015 2016 2017 2018 

Prodané produkty [Ks] 3 290 584 1 885 859 3 593 273 3 612 486 

Prodeje dle oddělení ES AP ES AP FE ES AP FE ES AP FE 

Celkem dle oddělení [Tis. Ks] 3 148  141  1 676  208  1,1 3 378  213  1,2 3 384  227 1,4 

Z Grafu 3 můžeme vyčíst, že si podnik drží trvale dobrou výkonnost, vyjma recese v roce 

2016, která byla nastíněna u předchozího ukazatele výkonnosti. V budoucích letech je 

z důvodu neustále se zvyšující úrovně automatizace a mechanizace predikován postupný 

progres u zkoumaných veličin (Hamerník, 2018, s. 169).  

 

Graf 3: Počet prodaných produktů za období 2015-2018 (Vlastní zpracování) 
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Kritérium 7: Výsledky - Pracovníci 

Měřítka vnímání 

Pro zjištění míry spokojenosti nemá podnik stejně jako u zákazníků jasně ukotvené 

postupy ve firemních směrnicích. Podnik pravidelně svolává týdenní porady dle 

jednotlivých vnitropodnikových útvarů, kde se řeší průběh zakázek, stížnosti zákazníků, 

reklamace a celková ekonomická situace a vývoj daného oddělní. V průběhu této porady 

lze tedy apelovat na vzniklé problémy zaměstnanců, jejich návrhy nebo celková 

doporučení směrem k vedoucímu porady, kterým je ve většině případů vedoucí daného 

úseku. Další možností, jak o sobě může dát zaměstnanec vědět, je přímá interakce 

s vrcholovými členy vedení podniku, což je nestandardní postup, nicméně zástupci 

vedení dotaz, popřípadě jiný druh požadavku zaznamenají a v co nejkratším čase 

vyrozumí daného pracovníka o svém stanovisku (Hamerník, 2018, s. 170-171).  

Co se týče aktivit, které podnik vyvíjí k zajištění odpovídajícího pracovního prostředí a 

růstu spokojenosti zaměstnanců, tak těch je hned několik. Za první z nich lze považovat 

plošná školení všech zaměstnanců na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), 

požární ochranu (PO) a školení řidičů. Tato školení jsou každoročním paušálem pro 

všechny zaměstnance podniku, nicméně u obchodně-technických zástupců a obchodních 

referentů dochází k aditivním školením v oblastech nabízeného sortimentu, popřípadě 

k progresivním školením v oblasti zlepšování obchodních dovedností. Dalším benefitem, 

který podnik svým zaměstnancům nabízí, jsou stravenky v nominální hodnotě 80 Kč, u 

kterých je zaměstnavatelem hrazeno 55% částky, kterou si poté účtuje jako daňově 

uznatelný náklad. Posledním benefitem, který výrazně ovlivňuje spokojenost 

zaměstnanců, jsou kvartální prémie. Každý zaměstnanec má dle postavení ve firemní 

hierarchii určené procento prémií, které mu bude na konci každého kvartálu vyplaceno. 

Celková výše prémií se nehledě na stanové procento odvíjí od předpokládaného 

výkonnostního plánu, který je vždy sestaven na jednotlivá kvartální období následujícího 

roku. Prémie se rozlišují dle podnikových útvarů, kdy každý z nich má rozdílné predikce 

a procentuální hodnoty odměn, tudíž prémie automatizačního oddělení jsou nezávislé na 

elektrotechnickém oddělení podniku apod. Za zmínku stojí i pět týdnů (25 dní) dovolené, 

které podnik každoročně a bez rozdílu poskytuje všem svým zaměstnancům (Hamerník, 

2018, s. 171). 
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Ukazatele výkonnosti 

V případě ukazatelů výkonnosti pro oblast pracovníků má podnik jasně stanovené 

metriky posuzování. Především se jedná o celkový počet pracovníků, jejich průměrný věk 

a celkovou fluktuaci. Podnik se primárně soustředí na budování loajality a dlouhodobé 

udržitelnosti svých pracovníků, tudíž se snaží držet nízkou fluktuaci. Tato skutečnost je 

ne vždy zcela úspěšná a existuje několik případů, kdy došlo k přeplacení zaměstnance 

konkurencí či podnikem dodavatelského řetězce. V těchto případech se jednalo o 

lukrativní nabídky, kterým mohl zkoumaný subjekt jen stěží konkurovat, tudíž nebylo 

v jeho silách, aby tyto pracovníky i nadále udržel. Zkoumaný subjekt by v budoucí 

dekádě rovněž rád šetrně a systematicky omlazovat průměrný věk pracovního kolektivu, 

jelikož v současné době je tato hranice nad pomyslným celorepublikovým průměrem. 

S přihlédnutím k faktu, že zájmové pole působení podniku představuje jeden z nejvíce se 

rozpínajících oborů světa a současný trend digitalizace a automatice pod záštitou 

Průmyslu 4.0 nekompromisně ovlivňuje celou šíři spektra podnikatelských činností, je 

nezbytné neustále konfrontovat tempo růstu a postupně se rozvíjet, což by s rostoucí 

věkem mohlo představovat problém. Další ukazatel, který podnik eviduje, je počet 

pracovních úrazů ve výrobním útvaru podniku. Tomuto ukazateli se podnik snaží předejít 

pravidelným školením personálu a ergonomií jednotlivých pracovišť. Poslední zkoumaný 

ukazatel, který bere podnik na vědomí, je počet kalendářních dní nemocí za rok, 

popřípadě za rok na pracovníka. Tyto hodnoty mohou ovlivnit mzdovou složku osobního 

ohodnocení každého pracovníka, tudíž si podnik eviduje docházku a z ní vyplývající 

absenci (Hamerník, 2018, s. 171).  

Tab. 13: Přehled ukazatelů výkonnosti u pracovníků (Vlastní zpracování) 

Rok 2015 2016 2017 2018 

Počet pracovníků 33 34 33 36 

Míra fluktuace u pracovníků 3 1 2 4 

Průměrný věk pracovníků [roky] 44,2  45,2 46,1 44,7 

Četnost onemocnění za rok [dny] 658 586 697 751 

Četnost onemocnění/rok/zaměstnanec [dny] 19,9 17,2 21,1 20,9 

Počet pracovních úrazů 0 1 0 1 

Na níže položeném grafu můžeme vidět průběh celkového počtu pracovníků a jejich 

fluktuaci za sledované období 2015 - 2018. Jak již bylo výše zmíněno, podnik se snaží 
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vychovat loajální pracovníky a udržet tak co nejnižší možnou fluktuaci, což se mu ve 

zkoumaném období víceméně daří. Poslední zkoumaný rok dosáhl počet pracovníků 

hodnoty 36, avšak míra fluktuace byla na nejvyšší hodnotě za poslední čtyři roky. Tato 

skutečnost byla zapříčiněna ukončením hlavního pracovního poměru ve zkušební době, 

popřípadě odchodem pracovníků do důchodu. V budoucích letech by si chtěl podnik tento 

trend i nadále zachovat a vytvářet tak pro své pracovníky ideální pracovní prostředí a 

sociálně psychologické klima, ve kterém se budou cítit dobře, což je bude neustále 

motivovat k odpovědnému plnění svých povinností (Hamerník, 2018, s. 172). 

 

Graf 4: Vývoj počtu pracovníků a jejich fluktuace za období 2015-2018 (Vlastní zpracování) 

Na Grafu 5 můžeme vidět průběh celkové četnosti onemocnění a míry onemocnění na 

jednoho pracovníka za rok. Stejně jako u předchozí metriky, tak i u této si podnik drží 

trvale stabilní hodnoty bez výraznějších výkyvů. Pracovníci jsou motivování eventuálním 

navýšením pohyblivé složky osobního ohodnocení v rámci jejich obdržené mzdy, na 

kterou má tato veličina přímý vliv (Hamerník, 2018, s. 172). 

 

Graf 5: Přehled četnosti onemocnění pracovníků za období 2015-2018 (Vlastní zpracování) 
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Kritérium 8: Výsledky - Společnost  

Měřítka vnímání 

Stejně jako u přechozích měřítek vnímání, tak i u této oblasti nemá podnik jasně 

stanovený způsob a strategii, kterou by monitoroval veřejné mínění vzhledem ke 

zkoumané společnosti. Faktem, který tuto činnost mírně ztěžuje, je působení podniku na 

B2B trhu, který je do jisté míry specifický a nedává takové možnosti jako klasický B2C 

trh, který je výrazně masovější a činnostem analyzování veřejného mínění přívětivější 

(Hamerník, 2018, s. 172-173). 

Nicméně podnik na svých stránkách zveřejňuje spolupráci a přednosti výhradního 

zastoupení u světových značek, kterým disponuje pro území České republiky a 

Slovenska. Zmíněny jsou rovněž reference u interesantních projektů, které podnik 

realizoval za spolupráce s významnými tuzemskými a zahraničními společnostmi. 

Důležitá je i zmínka o certifikaci EKO-KOM, která představuje osvědčení o 

environmentálně šetrném nakládání s odpady. Druhou transparentní certifikací je ČSN 

EN ISO 9001:2016, která představuje celosvětově uznávané osvědčení o kvalitě 

poskytovaných služeb. Všechny výše zmíněné faktory lze do jisté míry považovat za 

měřítka vnímání, které ovlivňují chod a prosperitu celé společnosti (Hamerník, 2018, s. 

172-173). 

Ukazatele výkonnosti 

Zkoumaný podnik se nezúčastňuje sponzorských akcí a ani tyto aktivity neorganizuje. 

Tento přístup je dán faktem, že v daném oboru působení nepředstavuje sponzoring 

efektivní metodu zviditelnění, nýbrž pouze drahý akt, který podnik stojí nemalé finanční 

prostředky, jež v konečném důsledku nepřináší kýžený efekt v podobě zvýšení prosperity 

a povědomí o firemním brandu. Tato fakta jsou podložena zkušenostmi podniku 

z profesního spektra, které potvrzují výše zmíněnou hypotézu, že tato bohulibá činnost 

nepřináší v zájmové oblasti podniku pozitivní výsledky (Hamerník, 2018, s. 172-173). 

Za ukazatele výkonnosti, ovlivňující ekonomickou stránku společnosti, jsou považovány 

spotřební trendy vody, elektrické energie a zemního plynu. Tyto komodity jsou 

nezbytnými prvky pro plynulý chod obchodní a výrobní činnosti podniku. Rovněž je 
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sledován stav vozového parku, jelikož tento aspekt hraje důležitou roli v rámci osobního 

prodeje, který je pro průmyslový trh klíčový. Obchodně technický zástupce musí 

u potenciálních zákazníků budit serióznost a dobrý první dojem, k čemuž mu dobrý stav 

vozového parku nemalou měrou dopomáhá. Důležité je rovněž nakládání s odpady, které 

podnik vyprodukuje. Vzniklý odpad podnik jednoduše recykluje prostřednictvím 

sběrných nádob za pomoci společnosti EKO-KOM a.s., která obstarává šetrné nakládání 

s odpady v dané oblasti. Tímto aktem společnost přispívá k ochraně životního prostředí a 

aktivně se zapojuje do procesu zachování udržitelného rozvoje (Hamerník, 2018, s. 172-

173). 

Tab. 14: Přehled významných ukazatelů ve společenském kritériu (Vlastní zpracování) 

Rok 2015 2016 2017 2018 

Sponzoring [Kč] 0 0 0 0 

Spotřeba zemního plynu [Tis. m3] 95,2 92,4 89,3 91,8 

Spotřeba elektrické energie [Tis. KWh] 551 601 594 576 

Spotřeba vody [m3] 132 141 137 149 

Z níže uvedeného grafu lze vyvodit závěr, že se podniku za uplynulé čtyři roky daří 

efektivně řídit a regulovat spotřebu daných komodit, což znamená, že si drží trvale dobrou 

výkonnost, která se přímo projeví do bodového hodnocení tohoto kritéria v rámci celkové 

hodnotící zprávy dle modelu START PLUS. 

 

Graf 6: Spotřeba plynu, energie a vody za období 2015-2018 (Vlastní zpracování) 

 

95,2 92,4 89,3 91,8

551
601 594 576

132 141 137 149

0

150

300

450

600

750

2015 2016 2017 2018

Spotřeba plynu, energie a vody

Spotřeba zemního plynu [Tis. m3] Spotřeba elektrické energie [Tis. KWh]

Spotřeba vody [m3]



90 

 

Kritérium 9: Klíčové výsledky 

Ekonomické výstupy 

Jako důležité ekonomické výstupy byly na základě provedených interview vybrány tržby 

a s nimi související náklady a obchodní marže, přičemž rozdíl tržeb a nákladů udává 

velikost obchodní marže. Dále byl vybrán výsledek hospodaření za běžné účetní období, 

který je obecně považován za zisk podniku v daném roce. 

Tab. 15: Přehled nejdůležitějších ekonomických výstupů (Vlastní zpracování) 

Rok 2014 2015 2016 2017 

Tržby [Tis. Kč] 277 749 312 782 261 060 277 059 

Náklady [Tis. Kč] 222 646 248 413 204 747 218 281 

Obchodní Marže [Tis. Kč] 55 103 64 369 56 313 58 778 

VH [Tis. Kč] 9 687 16 393 10 460 11 133 

Na základě hodnot z výše uvedené tabulky můžeme usuzovat, jak si podnik v současnosti 

stojí ve vysoce konkrečním prostředí B2B trhu, zda se mu daří zvyšovat objem tržeb a 

s tím související velikost marže a výsledku hospodaření. Je důležité zmínit, jaký progres 

podnik zaznamenal v posledních čtyřech letech a interpretovat události, které byly 

příčinou jednotlivých výkyvů u důležitých ekonomických výstupů. Jelikož tyto hodnoty 

vycházejí z výročních zpráv podniku, které jsou vydávány zpětně, je posledním 

uvedeným milníkem rok 2017, ke kterému byla vytvořena a založena konkrétní sbírka 

listin na přelomu roků 2018/2019. 

 

Graf 7: Průběh obchodní marže a tržeb za prodej zboží a výrobků (Vlastní zpracování) 
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V roce 2014 vzrostly oproti roku předchozímu kalendářnímu období tržby o 12% a 

potvrdil se tak celkový hospodářský růst, což je přisuzováno dvěma faktorům. První 

faktor představuje silný zájem o výrobu jednoúčelových strojů a hliníkových konstrukcí 

na mírů zákazníkovi, kde se podle slov podniku nachází největší těžiště budoucího 

rozvoje. Za druhý faktor, který měl přímý vliv na růst tržeb, je považován proces čerpání 

evropských dotací nejvýznamnějšími odběrateli podniku v tomto období. Rok 2015 

představoval pro podnik nejúspěšnější období v historii dle konečné hodnoty výsledku 

hospodaření a získané marže. Oproti roku 2014 vzrostly tržby o 13% a s tím souvisel i 

růst obchodní marže (Hamerník, 2018, s. 174). 

V roce 2016 došlo v určitých segmentech průmyslu ke zpomalení progresu a projevilo se 

odeznívající čerpání evropských dotací u nejvýznamnějších odběratelů, což mělo za 

důsledek pokles tržeb o 17% a mírný pokles dosažené marže. Další faktorem, který 

výrazně ovlivnil ekonomickou úroveň vybraných ukazatelů, bylo postupné ukončení 

redistribuce sortimentu u stěžejního partnera, pro kterého podnik zabezpečuje výhradní 

zastoupení v oblasti České republiky, Polska a Slovenska (Hamerník, 2018, s. 174-175). 

V roce 2017 byl slibný nárůst prodejů a obchodní marže přerušen ukončením kurzového 

závazku ČNB. Díky této změně došlo k posílení české koruny vůči dolaru a následné 

recesi kurzu USD ze zhruba 25 Kč na 22 Kč. Jelikož došlo před touto kurzovou změnou 

k předzásobení skladů a velká část obchodů je uskutečňována v amerických dolarech, 

zapříčinila tato událost nižší zisk při pozdějším prodeji, což se přímo promítlo nižší 

získanou marží a mírným poklesem prodejů oproti predikovanému potenciálu. I tak došlo 

ve srovnání s rokem 2016 k mírnému nárůstu výsledku hospodaření i obchodní marže. 

Pro budoucí období očekává vedení zlepšení situace v segmentech průmyslu, kam dodává 

své výrobky a služby a zároveň odeznění vlivu zásob, pořízených za nevýhodný kurz.  

Ekonomické ukazatele výkonosti podniku 

Podnik využívá v oblasti ukazatelů výkonnosti běžnou likviditu a míru celkové 

zadluženosti. Pro jejich správný výpočet je nutné znát údaje, které jsou zaznamenány 

v níže položené tabulce. 
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Tab. 16: Přehled ekonomických ukazatelů výkonnosti podniku (Vlastní zpracování) 

Rok 2014 2015 2016 2017 

Oběžná aktiva [Tis. Kč] 72 965 75 438 72 877 71 077 

Krátkodobé závazky [Tis. Kč] 33 715 28 891 26 145 24 485 

Cizí zdroje [Tis. Kč] 49 436 38 131 30 225 21 492 

Suma aktiv [Tis. Kč] 75 443 77 162 76 339 75 746 

- - - - - 

Běžná likvidita [-] 2,16 2,6 2,78 2,9 

Celková míra zadluženosti [%] 65,23 42,94 39,59 28,37 

U ukazatelů likvidity obecně sledujeme, jak je podnik schopen splácet svoje krátkodobé 

závazky. Výsledná hodnota by měla být vyšší než 1,5 a neměla by výrazně přesáhnout 

hodnotu 2,5. Zjištěné hodnoty tedy nepředstavují zásadní problém a vypovídají o dobrém 

stavu podniku, a to i přes fakt, že výsledné hodnoty v rozmezí let 2015 - 2017 přesahují 

doporučenou horní hranici běžné likvidity. Problém by nastal v případě, kdy by hodnota 

byla menší než 1, jelikož by to znamenalo, že podnik nemá k úhradě krátkodobých 

závazků dostatečná aktiva a je tedy nucen použít dlouhodobé finanční zdroje (Hamerník, 

2018, s. 175).  

 

Graf 8: Běžná likvidita, oběžná aktiva a krátkodobé závazky za období 2014-2017 (Vlastní zpracování) 

Celková zadluženost pojednává o míře krytí vlastního majetku za pomoci cizích zdrojů. 

Ideálním výstupem je co nejnižší číslo, jelikož vyšší hodnota představuje reálné riziko 

pro případné věřitele. Pokud by si tedy podnik bral úvěr či jinou formu cizího financování, 

tento ukazatel by dával věřiteli najevo, jak velké pro něj tato finanční operace představuje 
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postupně snížit zadluženost o zhruba 37%, což je velmi solidní výsledek (Hamerník, 

2018, s. 175). 

 

Graf 9: Celková míra zadluženosti, cizí zdroje a suma aktiv za období 2014-2017 (Vlastní zpracování) 

3.2.4 Bodové hodnocení výsledků  

V následující kapitole proběhne úhrn zjištěných výsledků dle ustálené metodologie 

hodnocení modelu START PLUS, která byla popsána v kapitole 2.5.3. 
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body 
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X   
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6.2 

Počet reklamací celkem [Ks] X X         

Celkem dle oddělení [Ks] X X         

- Z toho uznaných [Ks] X X         
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[Ks] 
X   

        

- Z toho uznaných [%] X X         

- Z toho částečně uznaných [%] X X         

Počet zakázek [Ks] X X         

Prodané produkty [Ks] X           
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dlouhodobě dobrou výkonnost, jestli jsou v rámci jednotlivých kritérií stanoveny 

konkrétní cíle a současně dochází k jejich plnění a poslední parametr udává informaci, 

zda dochází k porovnávání s konkurencí či obecně směrodatnými hodnotami. Mimo výše 

zmíněnou základní sadu hodnotících prvků se taktéž zkoumá, zda má daný podnik dobře 

stanoven rozsah měření jednotlivých veličin a jestli jsou měřeny všechny podstatné 

ukazatele, které by měly být v daném odvětví měřeny. Z těchto hodnot se poté vypočítá 

bodové rozmezí a stanoví se konečný počet bodů u každého dílčího kritéria (Hamerník, 

2018, s. 176). 

Tab. 18: Kritérium 7: Pracovníci „výsledky“ - bodové hodnocení (Vlastní zpracování) 

Pracovníci Trendy Cíle Srovnání Rozsah 
Bodové 

rozmezí 

Přidělené 

body 

7.1 

Operativní zjišťování 

spokojenosti 
X           

Dílčí kritérium celkem 20 0 0 20 1-13 7 

7.2 

Počet pracovníků X X         

Míra fluktuace X X         

Průměrný věk pracovníků 

[roky] 
X           

Četnost onemocnění za rok 

[dny] 
X           

Četnost 

onemocnění/rok/zaměstnanec 

[dny] 

X           

Počet pracovních úrazů X X         

Dílčí kritérium celkem 50 30 0 45 12-36 24 

Tab. 19: Kritérium 8: Společnost „výsledky“ - bodové hodnocení (Vlastní zpracování) 

Společnost Trendy Cíle Srovnání Rozsah 
Bodové 

rozmezí 

Přidělené 

body 

8.1 
Operativní zjišťování 

spokojenosti 
X 

          

Dílčí kritérium celkem 10 0 0 10 1-7 4 

8.2 

Spotřeba zemního plynu X X         

Spotřeba elektřiny X X         

Spotřeba vody X X         

Stav vozového parku X          

Recyklace odpadů X X         

Dílčí kritérium celkem 35 30 0 30 7-26 17 
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Tab. 20: Kritérium 9: Ekonomické výsledky - bodové hodnocení (Vlastní zpracování) 

Ekonomické výsledky Trendy Cíle Srovnání Rozsah 
Bodové 

rozmezí 

Přidělené 

body 

9.1 

Tržby X X         

Výsledek hospodaření X X         

Dílčí kritérium celkem 35 55 0 50 15 - 40 28 

9.2 

Oběžná aktiva             

Krátkodobé závazky X X         

Cizí zdroje X X         

Suma aktiv X X         

Běžná likvidita           

Celková zadluženost X X         

Dílčí kritérium celkem 60 70 0 60 26 - 52 39 

Model START PLUS udává přesnou hodnotu každého dílčího kritéria. V kritériu 6. a 7. 

mají měřítka vnímání vyšší váhu než ukazatele výkonnosti, jedná se o poměr 75%/25%. 

U kritérií 8. a 9. mají obě dílčí subkritéria shodně po 50%. 

Tab. 21: Celkové bodové hodnocení výsledků (Vlastní zpracování) 

Kritéria výsledků Body % 
Celkem za 

subkritérium 

Celkem za 

kritérium 

Kritérium 6. Zákazníci 

6.1 7 75 5,25 
11,75 

6.2 26 25 6,5 

Kritérium 7. Pracovníci 

7.1 7 75 5,25 
11,25 

7.2 24 25 6 

Kritérium 8. Společnost 

8.1 4 50 2 
10,5 

8.2 17 50 8,5 

Kritérium 9. Ekonomické výsledky 

9.1 28 50 14 
33,5 

9.2 39 50 19,5 

3.2.5 Celkové bodové hodnocení 

V této kapitole dojde k sepsání všech zkoumaných kritérií včetně jejich dosaženého 

bodového hodnocení. Jedná se o ucelený souhrn předpokladů a výsledků aplikovaného 

modelu START PLUS, kdy je pevně stanovena váha každého kritéria, dle které se 

následně vypočítá koncová hodnota získaných bodů. 
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Tab. 22: Celkové bodové hodnocení dle modelu START PLUS (Vlastní zpracování) 

Kritérium Přidělené body Váha Celkové body 

1. Vedení 49 1 49 

2. Strategie 39 1 39 

3. Pracovníci 42 1 42 

4. Partnerství a zdroje 40 1 40 

5. Procesy, výrobky a služby 46 1 46 

6. Zákazníci - výsledky 11,75 1,5 17,625 

7. Pracovníci - výsledky 11,25 1 11,25 

8. Společnost - výsledky 10,5 1 10,5 

9. Ekonomické výsledky 33,5 1,5 50,25 

Celkový počet bodů 305,6 

Po celkové sumarizaci dílčích bodových hodnocení bylo zkoumaným podnikem 

dosaženo 305,6 bodů. Tato hodnota představuje pro začínající společnost perspektivní 

základ do budoucích let, kdy se bude toto měření periodicky opakovat. Bodové hodnocení 

dle modelu START PLUS není zcela exaktní, vždy je tudíž nutné počítat s určitou mírou 

nepřesnosti, která se tabulkově udává kolem hodnoty +/- 25 bodů, což znamená, že se 

zkoumaný podnik pohybuje v intervalu 280,6 - 330,6 bodů. Míra nepřesnosti je rovněž 

ovlivněna kvalifikací a profesní zdatností hodnotitele, jelikož tyto faktory mají přímý vliv 

na způsob vedení jednotlivých interview s vybranými pracovníky podniku. 

 

Graf 10: Porovnání dosažených bodů s možným maximem (Vlastní zpracování) 

Na grafu výše můžeme vidět dosažený počet bodů v rámci jednotlivých kritérií 

v porovnání s maximální bodovou hranicí. Pro porovnání je nutné vědět, že efektivně 
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řízené společnosti, které pravidelně provozují hodnocení výkonnosti na bázi modelu 

START PLUS, dosahují hodnot kolem 500 - 600 bodů, přičemž ty nejlepší organizace 

atakují hodnoty kolem 800 bodů. Díky tomuto bodovému hodnocení bylo možné rovněž 

identifikovat silné stránky a oblasti pro zlepšení, které jsou blíže specifikovány 

prostřednictvím následující kapitoly.  

3.3 Silné stránky a příležitosti ke zlepšení  

Hlavním cílem celé práce je získat z provedených analýz konkrétní data, která nám 

poskytnou hodnotný základ pro stanovení silných stránek podniku a oblastí pro možné 

zlepšení. Tyto dvě oblasti jsou stanoveny na základě zpracování trendů, cílů, srovnání a 

rozsahu měřítek u zkoumaných kritérií. Z těchto parametrů, které se určí pro každé 

zkoumané kritérium, vychází poslední část práce, kdy dojde k sestavení konkrétních 

doporučení, jež by měly zajistit progres podnikového managementu, který bude 

kulminovat v podobě růstu spokojenosti zákazníků a podnikového okolí, větší 

konkurenceschopnosti a získání lepšího postavení na trhu (Hamerník, 2018, s. 178-179). 

Tab. 23: Silné stránky a oblasti pro zlepšení - Vedení (Vlastní zpracování) 

Kritérium 1: Vedení 

Silné stránky 

Transparentnost všech informací v příručce jakosti a výroční zprávě 

Snaha vedení o interakci se zaměstnanci prostřednictvím porad 

Téměř třicetiletá tradice na B2B trhu v oblasti automatizace 

Oblasti pro zlepšení 
Tvorba plánu pro rozvoj obchodně - technických manažerů   

Zlepšit systematičnost zjišťování spokojenosti zainteresovaných stran 

Tab. 24: Silné stránky a oblasti pro zlepšení - Strategie (Vlastní zpracování) 

Kritérium 2: Strategie 

Silné stránky 

Tvorba strategie dle potřeb zainteresovaných stran 

Pravidelné určování kritických faktoru úspěchu  

Sledování vývoje interních ukazatelů výkonnosti 

Zprostředkování strategie prostřednictvím pravidelných porad 

Strategie je rozdělena na jednotlivá obchodně - technická oddělení 

Oblasti pro zlepšení 

Nevyužití externího benchmarkingu  

Efektivně minimalizovat a spravovat možná rizika  

Ustálit postup pro získávání informací o vývoji na relevantních trzích 
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Tab. 25: Silné stránky a oblasti pro zlepšení - Pracovníci (Vlastní zpracování) 

Kritérium 3: Pracovníci 

Silné stránky 

Konkrétní kompetence a pravomoci na základě organigramu 

Každoroční plán školení pro jednotlivé pracovníky 

Preferování kariérního růstu kmenových pracovníků  

Ukotvená strategie a plány pro řízení lidských zdrojů 

Přesné požadavky a postupy pro nábor nových zaměstnanců 

Oblasti pro zlepšení 

Systém odměňování pracovníků (benefity a příspěvek na stravné) 

Progres v rámci získávání zpětné vazby k postupnému zlepšování 

Zlepšení současné nabídky motivačních prvků 

Tab. 26: Silné stránky a oblasti pro zlepšení - Partnerství a zdroje (Vlastní zpracování) 

Kritérium 4: Partnerství a zdroje 

Silné stránky 

Exkluzivita distribuovaného sortimentu 

Spolupráce s partnery a jejich vývojovými centry 

Důraz na tvorbu loajálních a spokojených partnerů 

Účast na mezinárodním automatizačním veletrhu Amper 

Vytvoření plánu pro řízení finančních rizik 

Oblasti pro zlepšení 

Zavedení systému environmentálního managementu  

Získání nových partnerů, které bude podnik zastupovat 

Zdokonalení systému pro identifikaci možných mezer na B2B trhu 

Expanze na nové trhy v rámci Evropy 

Zdokonalení systému hodnocení dodavatelů a subdodavatelů  

Tab. 27: Silné stránky a oblasti pro zlepšení - Procesy, výrobky a služby (Vlastní zpracování) 

Kritérium 5: Procesy, výrobky a služby 

Silné stránky 

Certifikace společnosti dle ČSN EN ISO 9001:2016 

Existence procesní mapy hlavních, řídících a podpůrných procesů 

Deklarované ukazatele pro jednotlivé klíčové procesy  

Zajištění rozvoje vztahů s klíčovými zákazníky 

Oblasti pro zlepšení 
Využívání moderních marketingových nástrojů pro B2B segment 

Absence systematického přístupu k rozvoji marketingu  

Tab. 28: Silné stránky a oblasti pro zlepšení - Zákazníci „výsledky“ (Vlastní zpracování) 

Kritérium 6: Zákazníci - výsledky 

Silné stránky 

Snížení celkového počtu reklamací za zkoumané období 

Evidence a diskuse námětů, připomínek a stížností 

Dlouhodobě vysoký standard u většiny zkoumaných ukazatelů 

Oblasti pro zlepšení 

Zlepšení současné metody pro měření spokojenosti zákazníků 

Zavedení metody benchmarkingu (externí srovnávání) 

Řízení doby průběhu jednotlivých reklamací    
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Tab. 29: Silné stránky a oblasti pro zlepšení - Pracovníci „výsledky“ (Vlastní zpracování) 

Kritérium 7: Pracovníci - výsledky 

Silné stránky 

Minimální úrazovost na pracovišti 

Vliv onemocnění na mzdovou složku osobního ohodnocení 

Relativně nízká míra fluktuace pracovníků 

Četnost paušálních školení pracovníků  

Oblasti pro zlepšení 
Monitoring a zlepšování spokojenosti pracovníků 

Stanovení konkrétních cílů pro všechny sledované ukazatele 

Tab. 30: Silné stránky a oblasti pro zlepšení - Společnost „výsledky“ (Vlastní zpracování) 

Kritérium 8: Společnost - výsledky 

Silné stránky 

Snaha o environmentální progres společnosti 

Pravidelná obměna vozového parku  

Zapojení do procesu zachování udržitelného rozvoje 

Oblasti pro zlepšení 
Analyzování veřejného mínění u profesního vzorku společnosti 

Spolupráce při organizování vybraných veletrhů v oboru 

Tab. 31: Silné stránky a oblasti pro zlepšení - Ekonomické výsledky (Vlastní zpracování) 

Kritérium 9: Ekonomické výsledky 

Silné stránky 
Postupné snižování celkové míry zadluženosti 

Dobré hodnoty u většiny ekonomických ukazatelů 

Oblasti pro zlepšení 

Snížení běžné likvidity 

Využití metody benchmarkingu (externí srovnání) 

Stabilizace výkyvů u tržeb a výsledku hospodaření 

Řádky, které jsou v rámci výše zmíněných tabulek zvýrazněny tučným písmem, 

představují vybrané oblasti pro zlepšení, které byly na základě provedených analýz 

zvoleny pro zapracování do akčního plánu. Tyto oblasti budou podrobně rozvedeny 

v následující kapitole, která se zabývá stanovením konkrétních návrhů pro zdokonalení 

současné podoby podnikového managementu a jeho infrastruktury. 

 

 



100 

 

4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Na základě hodnocení výkonnosti, které bylo provedeno za pomoci vícekriteriálního 

modelu START PLUS, došlo k identifikaci příležitostí ke zlepšení, které jsou přehledně 

shrnuty v předchozí kapitole. V rámci toho bloku budou nastíněna možná řešení pro 

zvolené oblasti, která pomohou zlepšit celkovou výkonnost zkoumaného subjektu XYZ, 

spol. s.r.o. směrem k budoucím podnikatelským aktivitám a opakovaným měřením. 

4.1 Systém odměňování a motivace pracovníků 

V současnosti disponuje podnik finanční i nefinanční motivací, kdy se v případě finanční 

odměny jedná o kvartální prémie, výši příspěvku na stravné a pohyblivou složku mzdy, 

která se označuje jako osobní ohodnocení. Za nefinanční benefity lze považovat zřídka 

kdy konající se teambuildingové eventy a každoroční vánoční večírek. Dle výsledků 

hodnocení a slov jednotlivých pracovníků, však není systém odměňování dostatečně 

atraktivní, chybí větší množství nefinančních benefitů a současná výše příspěvku na 

stravné je o mnoho nižší než cenová hladina poledních obědů, které se v 

nejbližším okruhu sídla podniku vyskytují. Palčivým problémem je i výše kvartálních 

prémií, která se odvíjí od procentuálního plnění výrobního či obchodního plánu na dané 

kvartální potažmo roční období, přičemž vedení podniku obvykle stanoví vysokou limitní 

hranici, kterou se podaří jen zřídka kdy stoprocentně naplnit, což má přímý vliv na 

konečnou výši finanční odměny. Pro zvýšení motivace a zlepšení systému odměňování 

pracovníků navrhuji růst nominální hodnoty stravenky, zavedení benefitního systému 

Cafeterie a využívání tzv. „Sick-days“. Od tohoto zavedení si slibuji zvýšení motivace, 

zlepšení kvality života jednotlivých pracovníků a růst atraktivity podniku XYZ, spol. 

s.r.o. směrem navenek. 

Volnočasový benefitní systém a stravenky doporučuji zavést u společnosti Up Česká 

republika, s.r.o., která představuje pobočku mateřské společnosti Up se sídlem ve Francii. 

Tato společnost disponuje téměř 25 letou tradicí na českém trhu a nabízí specializované 

motivační programy a stravenky pro každého klienta na míru. Společnost Up Česká 

republika s.r.o. obsluhuje více jak 300 tisíc uživatelů a nabízí zhruba 32 tisíc akceptačních 

míst po celé České republice, což představuje jednu z nejrozsáhlejších sítí mezi 
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poskytovateli těchto služeb. Obdobné služby jako výše popsaná firma nabízí na území 

České republiky rovněž společnosti Sodexo s.r.o., Edenred CZ s.r.o. a Lidl Česká 

republika v.o.s. (Up Česká republika, 2019). 

4.1.1 Růst nominální hodnoty stravenky 

Prvním z návrhů je zvýšení nominální hodnoty stravenky ze současných 80 Kč/den na 

100 Kč/den, přičemž dle Ministerstva práce a sociálních věcí činní od 1. ledna 2019 

optimální hodnota stravenky 123 Kč. Tato hodnota by však pro podnik znamenala velký 

skokový nárůst hodnoty stravenek, tudíž navrhuji zvýšení o 20Kč/den. Díky tomuto 

nárůstu by pracovníci nebyli nuceni každodenně doplácet obědové menu, což se by se 

promítlo ve finanční úspoře a zvýšené spokojenosti. V současnosti jsou pracovníci nuceni 

denně doplácet průměrně 20 Kč při stravování v sídle podniku a jeho nejbližším okolí.  

 

Obr. 15: Stravenky Chèque Déjeuner (Převzato z Měšec, 2018) 

Pro lepší pochopení ekonomické zátěže a celkové efektivity, která vyplývá ze zvýšení 

nominální hodnoty stravenky, slouží níže položené tabulky, které demonstrují účinnost 

navýšení mzdy z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele. Konkrétně se jedná o zobrazení 

obousměrné výhodnosti navyšování příjmů pracovníků za pomocí daňově uznatelného 

benefitu, kterým stravenka do zákonem udávané míry bezesporu je. Jelikož se v podniku 

nachází mnoho různých mzdových skupin, stanovil jsem si průměrnou hrubou mzdu, 

která poslouží jako základ pro modelový výpočet.  

Na základě interních informací byla průměrná hrubá mzda stanovena na hranici 29 500 

Kč/měsíc. Při výpočtu budu kalkulovat s 55% podílem zaměstnavatele na hodnotě 

stravenky při průměrném počtu 21 pracovních dní v měsíci. V takto zadaném případě 
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činní příspěvek zaměstnavatele na stravenky o nominální hodnotě 100 Kč přesně 1 155 

Kč/měsíc u jednoho zaměstnance. Rovněž je nutné zmínit, že každodenní nárok na 

získání stravenky je podmíněn odpracováním minimálně 6h/den. Při tomto výpočtu je 

nutné uvažovat o srážce z čisté mzdy za stravenky, která u zaměstnanců činní 45% 

nominální hodnoty tohoto benefitu. V případě 80 Kč/den se jedná o měsíční srážku 756 

Kč a při variantě 100 Kč/den vroste srážka na 945 Kč za měsíc.  

Tab. 32: Demonstrace výhodnosti stravenek z pohledu zaměstnance (Vlastní zpracování) 

 
Bez stravenek Se stravenkami [100Kč] 

Hrubá mzda zaměstnance 30 655 Kč 29 500 Kč 

Superhrubá mzda [HM + 34% pojistné] 41 078 Kč 39 530 Kč 

Záloha na daň z příjmu [15% ze SHM] 6 162 Kč 5 930 Kč 

Sleva na poplatníka  2 070 Kč 2 070 Kč 

Záloha na daň z příjmu po odpočtu slev 4 092 Kč 3 860 Kč 

Srážky zaměstnance na pojistné [11% z HM] 3 372 Kč 3 245 Kč 

Čistá mzda zaměstnance 23 191 Kč 22 395 Kč 

Příspěvek na stravenky od zaměstnavatele - 1 155 Kč 

Celkový čistý příjem zaměstnance 23 191 Kč 23 550 Kč 

Zvýšení příjmu zaměstnance za měsíc - 359 Kč 

Zvýšení příjmu zaměstnance za rok - 4 308 Kč 

Pro názornou představu výhodnosti stravenek je tu Tab. 32, která porovnává situaci 

navýšení mzdy o příspěvek zaměstnavatele na stravenky v podobě daňově uznatelného 

nákladu a v případě vyplacení formou peněžních prostředků. Z komparace je patrná 

výhoda zvýšení mzdy formou stravenek, jelikož příspěvek na stravenky není připočítán 

do hrubé mzdy, od které se odvíjí výše odvodů sociálního a zdravotního pojištění a záloha 

na daň. Zaměstnancům se tedy díky navýšení nominální hodnoty stravenky zvýší čistý 

roční příjem o 4 308 Kč v porovnání se zvýšením mzdy za pomoci finančních prostředků 

o hodnotu příspěvku na stravenky. 

V případě, že by chtěl podnik docílit stavu, kdy bude v čistém příjmu shodná výsledná 

částka jako v případ stravenek, musel by vynaložit celkové peněžní náklady ve výši 2 228 

Kč/měsíc za každého zaměstnance, což dělá 962 496 Kč/rok pro celý podnik. V případě 

příspěvku na stravenky se tato částka pohybuje zhruba na úrovni 498 960 Kč/rok pro 

všechny zaměstnance. Můžeme tedy říct, že oproti finančnímu navýšení mzdy 
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zaměstnavatel ušetří na všech zaměstnancích 463 536 Kč/rok. Jak pro zaměstnance, tak i 

zaměstnavatele je tedy výhodnější navyšovat příjem zaměstnance formou benefitů. 

Tab. 33: Úspora nákladů z pohledu zaměstnavatele (Vlastní zpracování) 

 
Bez stravenek Se stravenkami [100 Kč] 

Hrubá mzda zaměstnance 29 500 Kč 29 500 Kč 

Zvýšení mzdy místo stravenek 1 155 Kč - 

Hrubá mzda po zvýšení 30 655 Kč - 

Příspěvek na stravenky od zaměstnavatele - 1 155 Kč 

Zaměstnavatel odvede pojistné [34% z HM] 10 423 Kč 10 030 Kč 

Celkové náklady na zaměstnance 41 078 Kč 40 685 Kč 

Úspora nákladů na zaměstnance za měsíc  - 393 Kč 

Úspora nákladů na zaměstnance za rok  - 4 716 Kč 

Celkem úspora  - 169 776 Kč 

Tab. 33 porovnává analogicky stejnou situaci jako Tab. 32, nicméně je v tomhle případě 

zkoumána úspora a výhodnost zvyšování příjmů zaměstnanců formou stravenek z 

pohledu zaměstnavatele. Je patrné, že díky navýšení nominální hodnoty stravenek ušetří 

podnik oproti stejnoměrnému zvýšení hrubé mzdy zhruba 393 Kč/měsíc na zaměstnance, 

což dělá 169 776 Kč/rok na celý podnik. 

Tab. 34: Nárůst nákladů z pohledu zaměstnavatele u 100 Kč stravenky (Vlastní zpracování) 

 
Stravenka 80Kč  Stravenka 100Kč 

Hrubá mzda zaměstnance 29 500 Kč 

Příspěvek na stravenky od zaměstnavatele 924 Kč 1 155 Kč 

Zaměstnavatel odvede pojistné [34% z HM] 10 030 Kč 

Celkové náklady na zaměstnance 40 454 Kč 40 685 Kč 

Nárůst nákladů na jednoho zaměstnance za měsíc  - 231 Kč 

Nárůst nákladů na jednoho zaměstnance za rok  - 2 772 Kč 

Celkový nárůst nákladů  - 99 792 Kč 

Příspěvek zaměstnavatele vzroste oproti původní nominální hodnotě stravenky z 924 Kč 

na 1 155 Kč/měsíčně za jednoho zaměstnance, což činní rozdíl 231 Kč, který lze vyjádřit 

jako nárůst o 25%. Ročně by tato změna znamenala nárůst příspěvku na stravenky 

z 399 168 Kč na 498 960 Kč, což poukazuje na nárůst daňově uznatelných nákladů o 

99 792 Kč. I přes tento nárůst se jedná o výhodný benefit, který přispěje jak ke zlepšení 

systému odměňování v podniku, tak se zvýšení spokojenosti a motivace pracovníků. 
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4.1.2 Zavedení benefitního systému Cafeterie 

Jak vyplynulo z provedeného hodnocení výkonnosti, zaměstnanci nemají v současné 

době dostatečnou motivaci v podobě nefinančních benefitů, které jsou vedením podniku 

poskytovány jen velmi zřídka. Z tohoto důvodu navrhuji stejně jako v případě stravenek 

spolupráci se společností Up Česká republika s.r.o., která nabízí komplexní motivační 

systém online benefitů s názvem Cafeterie Gallery Beta. Na tomto portálu si může 

zaměstnanec vybrat benefity od téměř třinácti tisíc partnerů po celé České republice, kteří 

nabízejí služby z oblasti sportu (vstupenky do fitness center, wellness zařízení, cvičení 

jógy, squash, kruhové tréninky apod.), kultury (vstupenky do kina či divadla), zdraví 

(možnost nákupu léků či úhrada vybraných druhů očkování), vzdělávání (jazykové a 

odborné kurzy, řidičské oprávnění) a rekreace (rekreační a relaxační pobyty). Obecně lze 

konstatovat, že volnočasové benefity přispívají ke zvýšení spokojenosti pracovníků, 

podporují jejich osobní i profesní rozvoj a ovlivňují jejich fyzické i psychické 

rozpoložení. Stejně jako stravenky, tak i tento motivační program představuje 

ekonomicky výhodnou variantu, a to jak pro zaměstnance i zaměstnavatele. Překážkou 

není ani velikost podniku, jelikož 30 % z veškerých uživatelů Cafeterie Gallery Beta tvoří 

podniky s méně než 50 zaměstnanci (Gallery Beta, 2019). 

 

Obr. 16: Vizuální podoba webového rozhraní Gallery Beta (Převzato z Gallery Beta, 2019) 

Pro správnou implementaci tohoto prostředí si musí zkoumaná společnost XYZ s.r.o. 

stanovit pravidla pro čerpání benefitů ze systému Cafeterie. Obecně by měli mít na toto 

zvýhodnění nárok pouze pracovníci na hlavní pracovní poměr, kteří mají uzavřenou 
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pracovní smlouvu na dobu neurčitou, popřípadě na dobu určitou v délce trvání delší, než 

je jeden rok. Pracovníkům, kteří splňují výše uvedené podmínky, je vytvořen bodový 

účet, na který zaměstnavatel nahrává body, za které si pracovník následně vybírá benefity 

dle osobních preferencí, přičemž platí pravidlo, že 1 bod = 1 Kč. Body jsou nahrávány 

vždy první pracovní den v novém roce a jejich planost je dvanáct měsíců od data nahrání. 

Pokud zaměstnanec body nevyčerpá, dojde k jejich propadení bez možnosti náhrady.  

Celkovou výši poskytovaných bodů si stanoví zaměstnavatel dle vlastního uvážení, 

nicméně osobně navrhuji rozdělit bodové hranice dle zařazení zaměstnance v organizační 

struktuře podniku. Po poradě s vedoucím personálního úseku jsem stanovil bodové 

hranice u jednotlivých pracovních míst. Navržený systém je shrnut v níže položené 

tabulce, díky které můžeme kvantifikovat výši bodového součtu na jednotlivé pracovníky 

a celý podnik za rok. 

Tab. 35: Bodové rozdělení dle pracovní pozice (Vlastní zpracování) 

Typ pracovní pozice Počet lidí Počet bodů na pozici Součet 

Management společnosti 4 6 000 24 000 

Vedoucí obchodně - technických úseků 3 5 000 15 000 

Obchodně - techničtí zástupci 7 4 000 28 000 

Obchodní referenti a rozvoj obchodu 10 3 500 35 000 

Obchodně technická podpora a servis 5 3 000 15 000 

Výroba a sklad 7 2 500 17 500 

Součet  36 24 000 b. 134 500 b. 

V průběhu roku může zaměstnavatel průběžně připisovat bonusové body za dílčí činnosti, 

které daný zaměstnanec vykonal. V případě zaškolení nového pracovníka by zodpovědná 

osoba dostala navíc 1 000 bodů, za mimořádný pracovní výkon 750 bodů (získání nového 

zákazníka či lukrativní zakázky), za pracovní sobotu 500 bodů nebo 250 bodů za 

narozeniny. Pokud zaměstnanec v současné době disponuje nízkou nemocností, může od 

podniku vyinkasovat až dva tisíce za rok, avšak díky systému Cafeterie by mohl podnik 

tyto body proplácet v benefitech a efektivně tak řídit náklady, jelikož se z tohoto 

zaměstnaneckého benefitu nemusí platit zákonem stanovené sociální a zdravotní 

pojištění, nýbrž pouze 19% daň z příjmů právnických osob. 

Jak již bylo zmíněno, každému zaměstnanci, který splňuje podnikem stanovená kritéria, 

je vytvořen bodový účet na webovém rozhraní „www.gallerybeta.cz“. K tomuto účtu 
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obdrží každý pracovník přihlašovací údaje a heslo. Součástí tvorby účtu je i vystavení 

benefitní karty, která slouží k placení v kamenných obchodech deklarovaných partnerů 

tohoto benefitního systému. Karta má stejnou vizuální podobu jako běžná debetní karta, 

přičemž disponuje specifickým číselným označením a kódem PIN, který jí odlišuje od 

ostatních uživatelů.   

Daňové zvýhodnění volnočasových benefitů je jednou z velkých výhod tohoto systému, 

na kterém vydělají obě zúčastněné strany. Dle současné legislativy je nepeněžní plnění 

na sport, kulturu, zdraví a rekreaci do 20 000 Kč považováno za daňově neuznatelný 

náklad, nicméně zaměstnavatel z takto vynaložených prostředků odvede pouze 19% na 

dani z příjmů právnických osob, avšak na rozdíl od peněžní odměny do mzdy tyto 

finanční prostředky nepodléhají sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Na straně 

zaměstnance tyto nepeněžní benefity nepodléhají dani z příjmů a rovněž se nemusí 

odvádět zdravotní a sociální pojistné. Jedinou výjimku tvoří nepeněžní plnění na vzdělání 

(odborný rozvoj a rekvalifikace), které je z pohledu zaměstnavatele považováno za 

daňově uznatelný náklad a z pohledu zaměstnance je osvobozeno o daň z příjmů a odvody 

na sociálním a zdravotním pojištění. Jelikož je až na výjimky většina benefitů daňově 

neuznatelným nákladem, budu kalkulovat s úsporou z toho vyplývající.  

Pro lepší představu slouží níže položené tabulky, které demonstrují oboustrannou 

výhodnost benefitů, přičemž pro modelový příklad jsem zvolil pracovníka managementu 

s plánovanou roční odměnou ve výši 6 000 Kč, kterou lze považovat za hrubou mzdu. 

Tab. 36: Výše finanční úspory nepeněžních benefitů u zaměstnance (Vlastní zpracování) 

Výpočet u zaměstnance Odměna do mzdy Odměna do Cafeterie 

Odměna va výši 6 000 Kč 6 000 Kč 

Základ pro daň z příjmu [SHM] 8 040 Kč - 

Záloha na daň z příjmu [15% ze SHM] 1 206 Kč - 

Zdravotní pojištění [4,5% z HM] 270 Kč - 

Sociální pojištění [6,5% z HM] 390 Kč - 

Celkový čistý příjem zaměstnance 4 134 Kč 6 000 Kč 

Navýšení čistého příjmu zaměstnance  - 1 866 Kč 

Na základě výpočtu úspory zaměstnance můžeme konstatovat, že pokud zaměstnavatel 

vynaloží stejnou finanční výši na odměnu do mzdy a Cafeterie, tak v případě nepeněžních 

benefitů dostane zaměstnanec o zhruba 45% vyšší částku než v případě mzdy. 
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Tab. 37: Výše nákladů nepeněžních benefitů z pohledu zaměstnavatele (Vlastní zpracování) 

Výpočet u zaměstnavatele Odměna do mzdy Odměna do Cafeterie 

Odměna va výši 6 000 Kč 6 000 Kč 

Daň z příjmu zaměstnavatele [19 %] - 1 140 Kč 

Zdravotní pojištění [9 %] 540 Kč - 

Sociální pojištění [25 %] 1 500 Kč - 

Celkové náklady na zaměstnance 8 040 Kč 7 140 Kč 

Úspora zaměstnavatele - 900 Kč 

Ve výše položené tabulce můžeme vidět, že z pohledu zaměstnavatele se jedná o 15% 

daňovou úsporu, která je dána rozdílem pojistného (34%) a daně z příjmů PO (19%), 

kterou musí zaměstnavatel za zaměstnance odvést. Pokud bychom vztáhli výpočet 

daňově úspory na částku 134 500 Kč, která představuje sumu, jež je společnost ochotna 

per annum vyplatit zaměstnancům na jejich bodové účty, dostali bychom se k roční 

úspoře ve výši 20 175 Kč. 

Oproti daňové úspoře je nutné zmínit i vstupní náklady na zavedení a provoz Cafeterie 

Gallery Beta. Společnost Up Česká republika s.r.o. musí vytvořit účty pro jednotlivé 

zaměstnance, uspořádat webové rozhraní podle přání zadavatele, zaškolit odpovědné 

zaměstnance personálního oddělení, kteří budou zodpovídat za chod a údržbu benefitního 

systému ve zkoumaném podniku a v neposlední řadě musí poskytovatel této služby 

vystavit a předat benefitní karty. Na samotném podniku už je poté zaškolení a rozšíření 

povědomí o Cafeterii mezi svými zaměstnanci. Celkové vstupní náklady by tedy dle 

předběžné komunikace se zhotovitelem vyšly na 21 500 Kč, přičemž za průběžnou 

údržbu a správu systému si smluvní strana účtuje 30 Kč/rok za každého aktivního člena 

motivačního programu. V roce zavedení by tedy tato investice vyšla na 22 580 Kč bez 

DPH. V porovnání s roční daňovou úsporou, která vyplývá z navrhovaného bodové 

systému, je patrné, že by se zkoumanému podniku tato investice na zvedení Cafeterie 

vrátila z 89% v prvním roce fungování. Společně s náklady na zavedení a administraci 

tohoto motivačního programu je rovněž nutné uvažovat i o finančních prostředcích, které 

budou vynaloženy na nabití účtů všech pracovníků. Takovéto náklady lze po zohlednění 

19% daně z příjmů právnických osob vyčíslit na 160 055 Kč/rok. 
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4.1.3 Sick days 

Poslední ze série benefitů, který by přispěl ke zvýšení motivace a loajality pracovníků, je 

zavedení takzvaných sick days, díky kterým by nemuseli zaměstnanci přecházet 

onemocnění či snášet svá fyzická zranění. Zaměstnavatel by tak poskytl svým 

pracovníkům placené zdravotní volno, během kterého by nebylo zapotřebí jít k lékaři pro 

neschopenku. Zaměstnavatel si dá proplácení zdravotního volna do nákladů a snížit si tak 

základ daně, jelikož se jedná o daňově uznatelný náklad. Na druhé straně zaměstnanec 

dostane standardně zaplaceno, přičemž mu odpadnou povinnosti s návštěvou lékaře a 

bude tak moci využívat volna k rekonvalescenci, která následně přispěje ke zlepšení 

pracovního výkonu a nárůstu efektivity.  

V případě využívání tohoto benefitu je nutné stanovit pravidla, kterými se bude čerpání 

zdravotního volna řídit. Zaprvé musí být stanoven rozsah dní, který mohou zaměstnanci 

za kalendářní období využít. Zadruhé musí být stanoven okruh lidí, kterých se tento 

benefit týká, tudíž je nutné transparentně deklarovat, zda se tato možnost vztahuje na 

všechny HPP zaměstnance nebo pouze na konkrétní segment v rámci podnikové 

hierarchie. V tomhle ohledu je nutné postupovat tak, aby nedošlo k diskriminaci 

některých skupin pracovníků. Zatřetí musí dojít k objasnění situace, kdy nebudou 

vyčerpány všechny sick days poskytované zaměstnavatelem, tedy zda v takovém případě 

dojde k jejich proplacení či nárok na jakoukoliv náhradu zaniká. Všechna tato pravidla 

musí podnik zprostředkovat svému personálu a ukotvit je ve vnitropodnikové směrnici. 

Ve zkoumaném subjektu XYZ, spol. s.r.o. tedy navrhuji, aby bylo všem zaměstnancům 

na hlavní pracovní poměr umožněno 3x ročně využít tzv. sick day, přičemž pokud za celý 

rok tento počet nezužitkují, propadá jakákoliv možnost náhrady či přesunu těchto 

nevyužitých „nemocných dní“ do dalšího kalendářního roku. I když zákon umožnuje 

využití až 5 sick days za rok, tak záměrně volím pouze 3 dny, a to z obavy, aby nebyl 

tento benefit zaměstnanci hojně zneužíván. Je potřebné zmínit, že by tento benefit 

fungoval na bázi vzájemné důvěry mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pokud by 

tedy došlo ke zjištění, že zaměstnanci této výhody zneužívají pro záměrné prodloužení 

víkendů, vyřízení osobních záležitostí či vykonávání volnočasových aktivit, byl by tento 

benefit danému zaměstnanci neprodleně zrušen, popřípadě by následoval finanční postih 

a možné další administrativní kroky ze strany vedení podniku. Všechna pravidla 
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související se zavedením tohoto nového benefitu by byla přístupná na intraportálu, ke 

kterému má každý zaměstnanec přístup skrze svůj vnitropodnikový účet. 

4.2 Zjišťování spokojenosti zákazníků 

Zákazníci představují klíčový prvek pro zajištění existence veškerých obchodních 

subjektů. Kdyby nebylo zákazníků, podnik by negeneroval zisky, tudíž by nebylo možné 

provozovat podnikatelskou činnost. Z těchto důvodu je nezbytně nutné, aby každý podnik 

věnoval zákazníkům velkou pozornost. Jejich spokojenost by měla být podnikem 

systematicky analyzována a následně využita pro zajištění prosperity a 

konkurenceschopnosti směrem do budoucna. 

Zkoumaný podnik využívá v současnosti několik různých metod, kterými monitoruje 

spokojenost zákazníků na B2B trhu. První možností, kterou mohou zákazníci využít, je 

odkaz „Napište nám“, který je k dispozici na webovém rozhraní společnosti. Skrze tento 

kanál je možné vznést libovolný dotaz, pochvalu či negativní reakci. Dalším způsobem 

je osobní kontakt se zákazníkem, kdy se obchodně - techničtí zástupci snaží identifikovat 

postoj zákazníka k nabízeným službám. Obecně lze však deklarovat, že celý přístup 

monitorování spokojenosti zákazníků je v současnosti založen na reklamacích a 

stížnostech, které se snaží zaměstnanci zprostředkovat vedení společnosti. 

V tomto ale vidím problém, jelikož stížnost je spíše kritika zákazníka, která je vyvolána 

na základě bezprostředního pocitu a reklamace představuje reakci na vrchol 

nespokojenosti, přičemž je nutné ji řešit v nejbližším možném termínu. Reklamaci však 

uplatní pouze zlomek z celkového počtu nespokojených zákazníků, a to například 

z důvodu pohodlnosti, nedostatku substitutů, velké vzdálenosti mezi místem prodeje a 

použití nebo kvůli obavě z růstu nákladů. Z těchto důvodů považuji nynější systém pro 

monitorování spokojenosti zákazníků za nesystematický a neefektivní, jelikož nemá 

potřebnou vypovídající hodnotu.  

Na základě výše zmíněných poznatků navrhuji obohacení stávajícího systému o 

zjišťování spokojenosti na základě dotazníkového šetření, které poskytne relevantní 

informace o současném postojí zákazníků a pomůže podniku zlepšit svoje služby tak, aby 

došlo k uspokojení potřeb obou zúčastněných stran. Dotazníkové šetření by probíhalo 
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periodicky, a to pololetně či kvartálně, přičemž by se neustále analyzoval posun oproti 

minulému šetření u daného zákazníka. Způsobů, jakým lze hodnotící arch doručit druhé 

straně, je hned několik. Prvním z nich je za pomoci elektronické pošty, kdy by pověření 

pracovníci systematicky odesílali a vyhodnocovali přijaté dotazníkové archy a výsledky 

by následně tlumočili vedení. Dalším způsobem je vyplnění dotazníku během osobní 

schůzky nebo na mezinárodním veletrhu Amper, kde zkoumaný podnik pravidelně 

prezentuje své služby a komunikuje jak s novými, tak již zavedenými zákazníky, se 

kterými v minulosti obchodoval či doposud stále obchoduje. 

Na položené otázky by bylo možné odpovědět čtyřmi způsoby, a to buď: ano - spíše ano 

- spíše ne - ne. Aby bylo možné výsledky kvantifikovat a zjišťovat, zda se oproti dříve 

realizovaným šetřením zlepšujeme, bude slovní hodnocení odpovídat bodové škále (3 

body za „ano“, 2 body za „spíše ano“, 1 bod za „spíše ne“ a 0 bodů za „ne“). Na konci 

dotazníku je prostor pro libovolné připomínky a postřehy, které by mohly vylepšit 

vzájemnou spolupráci. Hodnotící arch by mimo otázky obsahoval i identifikační 

informace o společnosti neboli zákazníkovi. Jednalo by se o IČO, právní formu, název 

společnosti a její sídlo. Dle této identifikace by společnost XYZ věděla, jaké podmínky 

má u kterého zákazníka vylepšit, aby docílila jeho konečné spokojenosti. Grafická 

podoba dotazníkového šetření je zobrazena v rámci Přílohy 2. 

4.3 Zjišťování spokojenosti zaměstnanců 

Sledování a pravidelné vyhodnocování spokojenosti zaměstnanců představuje jeden ze 

základních prvků, který přispívá k celkovému progresu podnikové infrastruktury. Pouze 

dostatečně spokojený a motivovaný pracovní personál dokáže pozitivně ovlivnit podnik, 

a to jak svou loajalitou, ochotou šířit dobré jméno společnosti, tak svým pracovním 

nasazením. Zkoumaný subjekt XYZ, spol. s.r.o. nemá v současnosti v této oblasti přesně 

stanovena měřítka vnímání, přičemž získávání spokojenosti zaměstnanců probíhá na 

základě verbální komunikace, která se uskutečňuje během porad jednotlivých obchodně 

- technických úseků. Tento způsob však z mého pohledu není dostatečně účinný, jelikož 

se zaměstnanci bojí vznést přímou námitku, a to z důvodu možné negativní reakce ze 

strany vedení. Dalším úskalím této metody je nedostatečný prostor ke komplexní a 

srozumitelné interpretaci subjektivního pocitu každého zaměstnance. Z těchto důvodů 
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bych do budoucna doporučil zavedení systematického zjišťování spokojenosti 

zaměstnanců na základě dotazníkového šetření. Celý průzkum by byl zcela anonymní, 

což by mělo vliv na pravdivost a otevřenost každého respondenta, v tomto případě tedy 

zaměstnance. Dotazníkové šetření by se mělo periodicky opakovat, a to kvartálně či 

pololetně. Pouze pravidelné opakování pomůže zaměstnavateli zjistit výsledky, kterých 

bylo dosaženo na základě přijatých změn, jež vyplynuly z předešlých průzkumů 

spokojenosti. 

Dotazníkové šetření může být provedeno svépomoci nebo s přispěním externí 

společnosti, která se na danou problematiku specializuje. V případě využití externí firmy 

tkví výhoda především v možném srovnání zjištěných výsledků s konkurencí, což přináší 

zcela nový pohled na věc, avšak velkým nedostatkem této varianty je její velká finanční 

náročnost. Po zhodnocení nákladovosti a velikosti podniku navrhuji začít s dotazníkovým 

šetřením za pomoci inertních možností. Po všestranném zhodnocení všech atributů, které 

jsou pro monitoring v oblasti zaměstnanců nezbytné, jsem sestavil předběžnou podobu 

dotazníku, kterou by mohla společnost reálně využít. Otázky jsou formulovány 

srozumitelně, přičemž je možné odpovědět čtyřmi způsoby, a to buď: ano - spíše ano - 

spíše ne - ne. Hodnotící škála pro kvantifikaci výsledků je stejná jako u zákazníků. Celý 

dotazník je zakončen otevřenou sekcí, ve které může pracovník upřímně nastínit 

libovolné připomínky a návrhy, které má jak k podobě dotazníku, tak k ostatním věcem, 

které by bylo z jeho pohledu potřeba změnit či vylepšit. Mnou navrhovaná vizualizace 

dotazníkového šetření je zobrazena prostřednictvím Přílohy 3. 

4.4 Změna systému hodnocení dodavatelů 

Hodnocení dodavatelů je podmíněno normou ČSN ISO 9001:2016, která říká, že každý 

certifikovaný podnik musí mít zavedený systém pro hodnocení a výběr dodavatelů. 

Způsob, jakým bude podnik hodnocení provádět, je už zcela v jeho kompetenci. Jak 

vyplynulo z analýzy čtvrtého kritéria neboli partnerství a zdrojů, tak zkoumaný podnik 

v současnosti hodnotí spolupráci s dodavateli na základě prosté nominální stupnice. Tato 

metoda představuje nejjednodušší způsob, jakým lze tuto aktivitu provádět. Celý proces 

začíná identifikací kritérií pro hodnocení dodavatele, která ve většině případů korelují 

s kritérii pro výběr dodavatele. Vybraná kritéria jsou následně vyhodnocována za pomoci 
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dvouhodnotové škály, která má ve většině případů binární podobu 1 a 0, kde 0 znamená 

„nevyhovuje“ a 1 znamená „vyhovuje. U zvolených kritérií tedy podnik v současné době 

periodicky hodnotí, zda dodavatel splňuje či nesplňuje jejich požadavky a představy ve 

vybraných oblastech. Zásadním nedostatkem toho způsobu je bohužel to, že neexistuje 

variantnost odpovědí pro jednotlivá kritéria, tudíž jsou v konečném součtu všechna 

považována za stejně důležitá. Toto výrazně omezuje objektivitu a přesnost naměřených 

údajů, které by měly následně přispět ke zkvalitnění spolupráce mezi jednotlivými 

stranami. Rovněž je nutné zmínit, že celý proces hodnocení musí být sestaven tak, aby 

bylo možné porovnávat dosažené výsledky v čase a zjišťovat tak možný progres či pokles 

u sledovaných entit, a to díky současnému systému hodnocení není zcela možné. Z výše 

uvedených důvodů navrhuji zavedení nového způsobu bodového hodnocení dodavatelů, 

které by probíhalo na základě mnou navrženého hodnotícího archu, který je zobrazen 

prostřednictvím Přílohy 4.  

Hodnocení je postaveno na osmi bodech, přičemž při úplném splnění všech kritérií je 

možno dosáhnout až 100 bodů. Body se přidělují plynule od 0 až do možného maxima za 

jednotlivé kritérium. Čím více lze za dané kritérium udělit bodů, tím větší váhu toto 

kritérium pro podnik má. K lepší představě jsou v hodnotícím archu orientačně uvedeny 

některé úrovně a příslušné body. Za mimořádný přínos některého dodavatele lze přidělit 

v posledním dílčím hodnocení až 20 bodů. Hodnocení je nutné provádět dle zavedeného 

systému managementu kvality dvakrát za rok a vykonává ho vedoucí kvality v podniku, 

popřípadě deleguje pravomoc hodnocení dodavatele na vedoucí obchodně - technických 

oddělení, pod které daná komodita spadá.  

Pro korektní průběh celého procesu hodnocení si musí podnik specifikovat bodové 

hranice jak pro zrušení vzájemné spolupráce, tak pro zahájení jednání o nápravě. Pokud 

výsledné hodnocení klesne pod hranici 30 bodů, navrhuji ukončit spolupráci 

s dodavatelem. V případě, že bude hodnocení v bodovém rozmezí 30 - 60 bodů, navrhuji 

zahájit jednání o nápravě současné situace. Tyto dva limity musí být ukotveny ve 

vnitropodnikových směrnicích, a to konkrétně v příručce jakosti pro systém 

managementu kvality dle normy ČSN ISO 9001:2016. 

Závěrem lze tedy říci, že díky úpravě systému hodnocení dodavatelů dojde k zefektivnění 

celého procesu klasifikace. Hlavní přínos tkví v tom, že se rozdělí jednotlivá kritéria podle 
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důležitosti a během hodnocení bude voleno mezi možnými variantami odpovědí, díky 

čemuž se celý proces bodování zpřesní a zlepší se jeho celková vypovídací schopnost 

komparace s již provedenými měřeními. Díky těmto změnám bude možné zpřesnit 

následnou komunikaci s dodavatelem, která bude vedena přesně za účelem zlepšení 

poskytovaných podmínek v nevyhovujících oblastech. 

4.5 Plán rozvoje obchodně - technických manažerů 

V současnosti probíhá rozvoj vedoucích i řadových zaměstnanců na základě školícího 

plánu, který je součástí příručky kvality a jasně stanovuje, kterých školení se musí každý 

zaměstnanec v kalendářním roce zúčastnit. Jednotlivá školení jsou podrobně 

interpretována v rámci hodnocení kritéria pracovníků ve výsledkové části modelu 

START PLUS. Všechna tato školení domlouvají a organizují vedoucí obchodně - 

technických oddělení, kteří zodpovídají za chod daného vnitropodnikového útvaru a 

rozvoj svých podřízených pracovníků. Tito vedoucí pracovníci musí disponovat jak 

dokonalým přehledem o současném stavu a dění v daném odvětví, tak plně rozvinutými 

osobnostními a dovednostními charakteristikami, které je předurčují pro správné 

vykonávání své pracovní pozice. Ne vždy se však jedná o atributy, které je možné se 

naučit, tudíž může tuto pozici vykonávat jen určitý okruh lidí, který má specifické 

predispozice a chuť k neustálému vzdělávání. S přihlédnutím k jejich neoddiskutovatelné 

důležitosti pro chod celého podniku a rovněž k faktu, že není ukotven systematický 

přístup, kterým by vedení efektivně využívalo zpětnou vazbu pro hodnocení a možné 

zlepšení manažerských dovedností těchto pracovníků, navrhuji zavedení individuálního 

systematického rozvoje obchodně - technických manažerů na základě znalosti jejich 

kompetenčního modelu. Tato metoda by byla prováděna výkonným ředitelem ve 

spolupráci s personálním oddělením nad rámec školícího plánu a poskytla by zprávu o 

tom, jak si manažer v současnosti vede a jaké jsou možné oblasti pro budoucí rozvoj 

schopností. 

Prvním krokem k realizaci této metody je stanovení sady kompetencí pro daného 

manažera. Tyto kompetence by měly být stanoveny z oblasti osobnostní charakteristiky, 

schopností, dovedností a odborných znalostí. Proces identifikace jednotlivých vlastností 

by probíhal za pomoci portálu Národní soustavy povolání a osobní komunikace s daným 
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manažerem, přičemž by se nakonec zvolily pouze ty kompetence, které by byly z pohledu 

obou stran nejdůležitější a měly nejvyšší dosaženou četnost. Po selekci všech relevantních 

kompetencí by došlo k vytvoření hodnotícího archu a stanovení jednoduché klasifikační 

stupnice. Analyzování daného manažera by poté probíhalo za pomoci dotazníkového 

šetření, kdy by bylo na základě hodnotícího archu s kompetencemi zjišťováno, jak se 

hodnotí sám manažer, jak ho vidí jeho nadřízený, podřízený a kolega ze stejné úrovně 

organizační struktury. Získané výsledky by se poté zaznamenaly, zprůměrovaly a 

následně zpracovaly do přehledné vizualizace v podobě paprskového grafu, který by 

poskytl ucelený přehled o uplatnění odborných znalostí a dovedností manažera s ohledem 

na jeho kompetenční model. Na základě zjištěných dat a z nich vyplývajícího grafu by 

poté došlo k navržení konkrétních metod, které by vedly k rozvoji zkoumaného manažera 

v těch oblastech, které představují jeho slabá místa a zároveň i potenciální oblasti pro 

možný rozvoj schopností. Pro představu se může jednat o metody vzdělávání při výkonu 

práce na pracovišti (koučování, mentoring) nebo metody vzdělávání mimo pracoviště 

(přednášky, semináře, kurzy, e-learning). Při konkrétním jmenování se může jednat 

například o rozvoj kreativity, kurz zvládání zátěže či progres v oblasti jazykové 

způsobilosti. Šíře spektra možných kurzů a dalších rozvojových metod zaleží pouze na 

finančních možnostech podniku a vzájemné domluvě hodnoceného manažera 

s výkonným ředitelem. 

4.6 Ekonomické zhodnocení  

Prostřednictvím této kapitoly se pokusím ekonomicky zhodnotit nákladovost 

navrhovaných opatření, která vyplynula z analýzy na základě vícekriteriálního modelu 

START PLUS. U všech těchto návrhů však nelze konečnou částku kvantifikovat, tudíž 

se pokusím nastínit alespoň ekonomické náležitosti z hlediska daňové uznatelnosti a 

výhodnosti daných řešení. Variantnost jednotlivých nákladů, úspor a daňových 

stanovisek je velká, tudíž transparentní sumarizace jednotlivých atributů pomoci tabulky, 

by v tomto případě byla zcela nepřehledná a nevhodná. Z toho důvodu jsem zvolil stručný 

popis každého z návrhů, který obsahuje veškerá ekonomická stanoviska, která se 

k danému návrhu vztahují. 
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V případě zavedení 100 Kč stravenek jsem pro potřeby modelového výpočtu kalkuloval 

s průměrnou hrubou mzdou ve výši 29 500 Kč, kterou jsem stanovil na základě vzájemné 

interakce s podnikem. Při zohlednění průměrného počtu 21 pracovních dní v měsíci a 36 

zaměstnanců jsem stanovil celkové roční náklady zaměstnavatele v podobě příspěvku 

na stravné ve výši 498 960 Kč, což je oproti dřívější hodnotě 80 Kč stravenky nárůst o 

99 792 Kč. Celková suma nákladů se může zdát na první pohled vysoká, nicméně 

v porovnání s finančními náklady, které by musel podnik vynaložit na zvýšení hrubé 

mzdy tak, aby dokázal zaměstnancům obstarat shodný čistý příjem jako v případě 

stravenek, je toto číslo téměř o polovinu nižší. Velkou výhodou je potom daňová 

uznatelnost těchto nákladů v jejich plné výši.  

Druhým návrhem bylo zavedení Cafeterie Gallery Beta, kde musíme počítat s dvojím 

druhem nákladů. První náklady se týkají implementace toho benefitního systému a jeho 

následné administrace s vystavením benefitních karet každému zaměstnanci. Tyto 

náklady činní 22 580 Kč bez DPH v roce zavedení. Druhým typem nákladů jsou bodové 

příspěvky, které bude zaměstnavatel svým pracovníkům poskytovat na jejich 

volnočasové aktivity. Dle mnou navrhovaného bodového systému, by podnik ročně 

vynaložil 134 500 Kč na bodové nabití účtů všem zaměstnancům, což po zohlednění daně 

z příjmů právnických osob představuje z pohledu zaměstnavatele roční finanční 

prostředky ve výši 160 055 Kč. Nutno však podotknout, že v naprosté většině benefitů, 

které jsou poskytovatelem této služby nabízeny, mluvíme o daňově neuznatelném 

nákladu, přičemž výhodou je to, že z takto vynaložených prostředků zaplatí 

zaměstnavatel pouze 19% daň z příjmů oproti 34% na odvodech pojistného u mzdových 

nákladů. Z toho tedy vyplývá 15% úspora, která je dána rozdílem procentuální výše 

pojistného a daně z příjmů. S ohledem na finanční částku, kterou je podnik ochoten 

poskytnout zaměstnanců, se ve finančním vyjádření jedná o úsporu 20 175 Kč, která ze 

zhruba 89% pokryje náklady na zavedení a administraci tohoto motivačního programu.  

Třetím návrhem bylo zavedení tzv. „Sick days“, které umožní zaměstnancům 3x ročně 

vybrat volno bez nutnosti návštěvy lékaře, přičemž jim bude vyplacena stejná částka, jako 

kdyby byli fyzicky přítomni na pracovišti. Zde je těžké provádět jakékoliv ekonomické 

vyčíslení, nicméně je nutné mít na paměti, že proplácení zdravotního volna si může dát 
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zaměstnavatel do nákladů a snížit si tak základ daně, jelikož se jedná o daňově uznatelný 

náklad. 

V případě monitorování spokojenosti zaměstnanců a zákazníků jsem vypracoval možnou 

podobu dotazníkového šetření a navrhl systém vyhodnocování výsledků. Jediným 

faktorem, který bude muset podnik v tomto případě vynaložit, je čas, který stráví 

konkrétní pracovník rozesíláním hodnotících formulářů a jejich následným analyzováním 

a srovnáváním výsledků z již provedených šetření. Hodnocení dodavatelů je provázeno 

stejnými náležitostmi, jako v případě monitorování spokojenosti. Podnik si bude muset 

vyhradit dostatek času pro korektní vyplnění mnou navržených hodnotících archů a jejich 

následnou analýzu. U kompetenčního modelu se ekonomická nákladovost stanovuje na 

základě zjištěných nedostatků manažera a z nich vyplývajících metod následného 

rozvoje. Zde je konečná výše absolvovaných kurzů a jejich finanční náročnost plně v režii 

výkonného ředitele, který bude tento rozvoj řídit.  

S přihlédnutím k současné ekonomické situaci a predikci na nadcházející roky, kdy si 

hodlá podnik udržet trvale dobrou pozici na průmyslovém trhu, lze jednoznačně 

konstatovat, že výše zmíněné návrhy a jejich finanční náročnost nepředstavují pro 

zkoumaný podnik výraznou finanční bariéru, což tedy znamená, že jsou plně 

realizovatelné. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce byla zpracována na téma „Hodnocení výkonnosti vybraného podniku 

podle modelu START PLUS a návrhy na zlepšení“. Celá práce byla rozdělena na čtyři 

fundamentální části, které na sebe plynule navazovaly, což ve výsledku umožnilo dobrou 

orientaci ve zkoumané problematice. Výstupem celé práce pak byly návrhy na zlepšení 

podnikové infrastruktury v oblastech, které udává aplikovaný vícekriteriální model. 

První část se týkala metodologické stránky této závěrečné práce. Došlo k ujasnění 

centrální výzkumné otázky, od které se následně odvodily dílčí cíle. Byly stanoveny 

metody a konkrétní postupy, které poté posloužily pro provedení analýzy zkoumaného 

subjektu. V tomto případě se jednalo o dvě nesourodé oblasti, kdy zjišťování údajů 

probíhalo na základě strukturovaného i nestrukturovaného interview, které bylo doplněno 

o analýzu archivních dat podniku za poslední čtyři roky působení. 

Dále následovala teoretická část práce, která si kladla za cíl zpracování podrobného 

rozboru různorodých vícekriteriálních modelů pro hodnocení manažerských přístupů a 

firemní výkonnosti s důrazem na moderní přístupy hodnocení, které využívají nefinanční 

aspekty. Mimo to došlo k objasnění základních atributů, které proces měření výkonnosti 

provází. Jedná se například o základní prvky v procesu měření a jeho jednotlivé fáze. 

Mimo moderní přístupy k hodnocení výkonnosti byly interpretovány i starší metody, 

které byly zaměřeny především na analyzování trendů vývoje. Velká část tohoto bloku 

byla rovněž věnována modelům cen za kvalitu a jejím národním obdobám, které vychází 

z Modelu excelence EFQM. 

Analytická část práce se věnovala zkoumanému subjektu, který představoval brněnský 

podnik XYZ, spol. s.r.o. Tento podnik si přál zůstat v anonymitě, jelikož měl obavy z 

možného zneužití dat konkurencí. I přesto došlo ke komplexní charakteristice, která se 

skládala z historie podnikáni, konkurenčního odvětví, nabízeného sortimentu, 

organizační struktury a dalších drobností, které v konečném součtu pomohly dokreslit 

současnou situaci zkoumaného podniku. Následně došlo k aplikování vícekriteriálního 

modelu START PLUS, kdy docházelo k oboustranné interakci s vybranými zástupci 

podniku. Předpokladová část modelu byla zpracována na základě padesáti 
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předdefinovaných otázek a část výsledková byla provedena na základě nestrukturovaného 

interview a následné analýze sekundárních dat, které podnik pro účely této práce poskytl. 

Výstup této analýzy odpověděl na centrální výzkumnou otázku, která se zajímala o 

výkonnost zkoumaného podniku dle modelu START PLUS. Z pohledu bodového 

hodnocení, které dosáhlo hodnoty 305,6 bodů, lze usuzovat, že se podnik řadí mezi 

perspektivní podnikatelské subjekty, nicméně disponuje prostorem pro zlepšování u 

budoucích měření. Struktura bodů byla vyšší u předpokladů a nižší u výsledků, což značí, 

že má podnik dobře stanovené přístupy, nicméně v oblasti měření a zjišťování dat má 

značné rezervy. Druhým výstupem analýzy byl výčet silných stránek na straně jedné a 

příležitostí ke zlepšení na straně druhé. 

Na základě výsledků analytické částí závěrečné práce byly navrženy konkrétní návrhy, 

které korespondovaly s oblastmi pro zlepšení. Navrženo bylo ovšem jen omezené 

množství návrhů, jelikož nebylo v rámci této práce možné obsáhnout všechny 

identifikované oblasti rozvoje. Prvním návrhem bylo zlepšení současného systému 

odměňování a motivace pracovníků. Bylo navrženo zvýšení nominální hodnoty stravenky 

ze současných 80Kč na 100Kč za den, zavedení Cafeterie Gallery Beta pro zlepšení 

volnočasových a mimofinančních benefitů a poskytování tzv „Sick days“. Součástí těchto 

návrhů bylo i ekonomické vyhodnocení z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele, 

přičemž se kladl důraz na celkovou finanční zátěž z pohledu zaměstnavatele.  

Další návrhy byly zaměřeny na systematizaci procesů v rámci hodnocení dodavatelů a 

zjišťování spokojenosti zaměstnanců a zákazníků. V případě těchto návrhů došlo 

k navržení grafické podoby hodnotících archů, stanovení stupnice pro kvantifikaci 

výsledků a postupů, jakými by bylo měření prováděno. Poslední návrh byl postaven na 

důležitosti obchodně - technických vedoucích a nevyužívané zpětné vazbě k hodnocení 

jejich manažerských kompetencí. Z toho důvodu bylo navrženo zavedení systému 

rozvoje těchto manažerů na základě znalosti jejich kompetenčního modelu.  

Všechny výše uvedené návrhy podporují stanovený cíl této diplomové práce, který byl 

zaměřen na identifikaci silných stránek a oblastí pro zlepšení a doporučení konkrétních 

kroků, které by měly vést ke zkvalitnění podnikového managementu a celkové 

výkonnosti podniku ve zkoumaných oblastech. Tento cíl byl dle mého názoru naplněn, i 
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když bylo navrženo jen několik návrhů z vybraných oblastí, avšak pro účely této práce se 

jedná o dostačující počet. Zbylé oblasti pro potenciální zlepšení může zkoumaný podnik 

využít k tvorbě dalších akčních plánů a opatření, které dle jeho uvážení přispějí 

k celkovému rozvoji jak jeho podnikatelské činnosti, tak celkové infrastruktury 

společnosti. 
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Příloha 1: Předpoklady modelu START PLUS (Převzato z Braun a kol., 2013, s. 25-28) 

  

Číslo Kritérium 1: Vedení 

1.1 

Jak se členové vedení podíleli na definování poslání organizace, vize, 

firemních hodnot a zásad etiky podnikání? Jak členové vedení osobně sdělují 

vizi, hodnoty a zásady etiky podnikání zaměstnancům a dalším 

zainteresovaným stranám? 

1.2 

Jakým způsobem členové vedení svým jednáním reprezentují přijaté firemní 

hodnoty a etické zásady? Jak využívají zpětnou vazbu od zaměstnanců k 

hodnocení svých manažerských schopností a způsobu řízení společnosti? 

1.3 

Jakým způsobem členové vedení rozvíjí a zlepšují systém řízení organizace a 

stanovují krátkodobé i dlouhodobé priority s ohledem na hlavní zainteresované 

strany? 

1.4 

Jak členové vedení zajišťují pravidelné vyhodnocování a zlepšování 

výkonnosti organizace? Byl členy vedení definován vyvážený soubor 

výsledků? 

1.5 
Jakým způsobem členové vedení podporují zapojení zainteresovaných stran do 

identifikace potřebných změn, trvalého zlepšování a inovačních aktivit? 

1.6 
Jak sdělují členové vedení důvody ke změně pracovníkům v organizaci a 

dalším zainteresovaným stranám? 

1.7 

Jak členové vedení řídí změny a jak se osobně angažují v činnostech 

zlepšování? Jakým způsobem usilují o cílené zlepšování procesů a uplatňují při 

něm principy projektového řízení? 

1.8 

Jakým způsobem členové vedení osobně motivují ostatní pracovníky k účasti 

na rozvoji výkonnosti organizace? Jak projevují vedoucí pracovníci vhodné 

uznání týmového úsilí a úsilí jednotlivců? 

1.9 
Jak se členové vrcholového vedení zapojují do systematického rozvoje vztahů 

a cílené komunikace s klíčovými zákazníky? 

1.10 
Jak se vedoucí pracovníci osobně zapojují do aktivit s dalšími partnery, např. v 

rámci místní komunity, profesních sdružení apod.? 
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Číslo Kritérium 2: Strategie 

2.1 
Jak definuje organizace trhy a segmenty trhu, na kterých působí nebo hodlá 

působit? 

2.2 
Jakým způsobem jsou shromažďovány aktuální informace o vývoji na 

relevantních trzích, včetně aktivit konkurentů? 

2.3 
Jakým způsobem byla stanovena strategie organizace k naplnění poslání a 

vize? 

2.4 

Jak jsou při tvorbě strategie využity informace týkající se očekávání 

zainteresovaných stran, včetně zákazníků, zaměstnanců, vlastníků, partnerů a 

společnosti? 

2.5 
Jak jsou při tvorbě strategie využívány hodnoty a vývojové trendy interních 

ukazatelů výkonnosti? 

2.6 
Jak jsou při tvorbě strategie využity informace o nových technologiích a 

podnikatelských modelech? 

2.7 

Jak je zajištěna systematičnost procesu tvorby strategie organizace? Jak jsou 

identifikovány „kritické faktory úspěchu“, jak je hodnocen dosažený pokrok v 

porovnání s plánem a jak je prováděna případná aktualizace strategie? 

2.8 

Jakým způsobem jsou identifikována potenciální rizika, která mohou ohrozit 

dosažení stanovených cílů a jak se pro identifikovaná rizika připravují 

alternativní scénáře nebo krizové plány? 

2.9 

Jak je v organizaci zajištěno systematické sdělování strategie všem 

zainteresovaným stranám a jak je v organizaci hodnoceno povědomí o 

strategii? 

2.10 

Jakým způsobem se strategie rozpracovává na nižší úrovně organizace až na 

úroveň individuálních cílů pro jednotlivé organizační jednotky a pracovníky? 

Jak jsou pokrok a dosažení těchto cílů vyhodnocovány? 
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Číslo Kritérium 3: Pracovníci 

3.1 
Jak si organizace stanovuje strategii a plány v oblasti řízení lidských zdrojů a jak 

tyto materiály aktualizuje v souladu s vývojem strategie organizace? 

3.2 

Jakým způsobem se stanovují požadované kompetence, znalosti a dovednosti 

zaměstnanců, aby byly v souladu se současnými i očekávanými potřebami 

organizace, a pokud jsou kompetence dokumentovány, tak jakým způsobem? 

3.3 

Jak probíhá nábor zaměstnanců a kariérní rozvoj, aby byl v souladu s 

požadovanými kompetencemi, znalostmi a dovednostmi, a jakým způsobem je 

zajištěn soulad s principem rovných příležitostí? 

3.4 

Jakým způsobem je plánováno vzdělávání a systematický rozvoj kompetencí 

pracovníků, aby byly v souladu s celkovou firemní strategií a cíli, a jak 

vzdělávání a rozvoj probíhá? 

3.5 

Jakým způsobem organizace definuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků? 

Jak je zajištěno, aby byla rozhodnutí provedena na nejnižší možné úrovni 

(delegace pravomocí)? 

3.6 
Jak se provádí pravidelné hodnocení pracovníků (včetně hodnocení vedoucích), 

aby podpořilo dosahování individuálních i týmových cílů? 

3.7 

Jakým způsobem a jakými prostředky probíhá v rámci organizace komunikace, 

a to jak směrem dolů, tj. od vedení k jednotlivým pracovníkům, tak zdola 

nahoru? 

3.8 
Jak organizace využívá výsledků průzkumů spokojenosti pracovníků pro 

zlepšování postupů v oblasti vedení, řízení a rozvoje pracovníků? 

3.9 
Jak jsou pracovníci povzbuzováni a podporováni, aby se zapojili do procesu 

rozvoje organizace a do trvalého zlepšování? 

3.10 
Jak je zajištěno, aby odměňování a uznávání pracovníků podporovalo jejich 

angažovanost a motivaci, a to v souladu se strategií organizace? 
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Číslo Kritérium 4: Partnerství a zdroje 

4.1 
Jakým způsobem organizace identifikuje příležitosti pro vytváření partnerství, 

která jsou v souladu s celkovou strategií? 

4.2 
Jak sdílí organizace znalosti a zkušenosti s vybranými obchodními partnery a 

jak s nimi spolupracuje například při vývoji nových výrobků a služeb? 

4.3 
Jak je zajišťováno, aby finanční zdroje organizace byly využívány v souladu s 

celkovou strategií? Jak je plánována a hodnocena návratnost investic? 

4.4 Jak jsou v organizaci řízena finanční rizika? 

4.5 

Jak je zajišťováno, aby byl hmotný majetek organizace (budovy, zařízení apod.) 

využíván nejlepším možným způsobem a v souladu se stanovenou strategií a 

cíli? 

4.6 
Jakým způsobem jsou identifikovány případné negativní dopady organizace na 

životní prostředí? Existuje definovaný postup pro jejich řešení? 

4.7 

Jakým způsobem je zajišťováno, aby organizace hospodařila s využívanými 

zdroji efektivně (materiál, energie), minimalizovala jejich spotřebu i objem 

vzniklého odpadu a kde to lze, aby prováděla recyklaci odpadu? 

4.8 
Jakým způsobem je řízen technologický rozvoj organizace, aby byl v souladu se 

stanovenou strategií a cíli? 

4.9 
Jak je zajištěn přístup interních a externích uživatelů k potřebným informacím a 

datům? Jak je zajištěna relevantní ochrana dat a údajů? 

4.10 Jak je zajištěn rozvoj a ochrana duševního vlastnictví organizace? 
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Číslo Kritérium 5: Procesy, výrobky a služby 

5.1 

Jaký systém organizace využívá k definování a řízení procesů, např. s využitím 

systémů jakosti (např. ISO) a ekologických a bezpečnostních standardů? Mají 

všechny procesy stanoveny vlastníky? 

5.2 
Jakým způsobem byly pro jednotlivé klíčové procesy stanoveny ukazatele 

výkonnosti a jejich požadované (cílové) hodnoty? 

5.3 

Jakým způsobem jsou výsledky procesů pravidelně posuzovány a jak jsou 

následně navrhována a realizována opatření pro zlepšování výkonnosti procesů? 

Jsou k hodnocení procesů využívány definované ukazatele a měřítka? 

5.4 

Jak je zajištěno systematické řízení implementace nového procesu nebo změny 

stávajícího procesu? Jak jsou změny komunikovány všem dotčeným 

pracovníkům a externím subjektům a jak je zajištěno odpovídající školení, 

pokud je třeba? 

5.5 
Jak jsou navrhovány a vyvíjeny nové výrobky a služby a jak je zajišťováno, aby 

byly v souladu s potřebami a očekáváními zákazníků? 

5.6 
Jak je při navrhování výrobků a služeb využíváno kreativity vlastních 

pracovníků i externích partnerů? 

5.7 
Jak organizace využívá marketing a sdělování hodnotové pozice současným 

a potenciálním zákazníkům? 

5.8 
Jak je zajišťováno, aby byly výroba a dodávání výrobků a vytváření a dodávání 

služeb v souladu s potřebami a očekáváním zákazníků? 

5.9 
Jakým způsobem je zajišťován systematický rozvoj vztahů s klíčovými 

zákazníky? 

5.10 
Jakým způsobem organizace zjišťuje spokojenost zákazníků a jak výsledky 

hodnocení spokojenosti využívá ke svému zlepšování? 
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Příloha 2: Dotazník pro monitorování spokojenosti zákazníků (Vlastní zpracování) 

Název společnosti: Sídlo společnosti: IČO: Právní forma: 

    

Otázky Odpovědi 

ID   Ano Spíše Ano Spíše Ne Ne 

1. 
Jste spokojeni s kvalitou a rychlostí 

zpracování nabídek? 

        

2. 
Jste spokojeni s cenovou politikou 

podniku? 

        

3. 
Jste spokojeni s ochotou a jednáním našich 

pracovníků? 

        

4. 
Jste spokojeni s plněním dodacích termínů 

a lhůt? 

        

5. 
Jste spokojeni s kvalitou nabízeného zboží 

a služeb? 

        

6. 
Jste spokojeni s vyřizováním případných 

reklamací a stížností? 

        

7. 

Jste spokojeni s úrovní a přehledností 

poskytovaných informací (web, katalogy, 

osobní schůzky, veletrhy)? 

        

8. 
Jste spokojeni s reakcí v případě 

specifického požadavku na změnu? 

        

9. Jste spokojeni s platebními podmínkami?         

10. 
Jste spokojeni s dodáním skrze naše 

spediční partnery?  

    

11. 
Jste spokojeni se způsobem ochrany při 

přepravě?  

        

12. 
Jste spokojeni s technickou podporou a 

servisem? 

        

Prostor pro připomínky a návrhy v případě hodnocení „spíše ne“ a „ne“, které nám pomohou 

při realizaci nápravných a preventivních opatření: 
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Příloha 3: Dotazník pro zjišťování spokojenosti zaměstnanců (Vlastní zpracování) 

Obchodně - technické oddělení: Pracovní pozice: 

  

Otázky Odpovědi 

ID  Ano Spíše Ano Spíše Ne Ne 

1. 
Jste obeznámen(a) se zastávanou vizí, misí a 

sdílenými hodnotami? 

        

2. 
Jak jste spokojen(a) s mírou zodpovědnosti, 

která souvisí s Vaší pracovní pozicí? 

        

3. 
Jste spokojen(a) s pravidelnými poradami 

obchodně - technického oddělení? 

        

4. 
Jste spokojen(a) s kompetencemi, které v 

současnostmi máte? 

        

5. 
Jste spokojen(a) s komunikací a podporou 

směrem od nadřízeného? 

        

6. 
Jste spokojen(a) se složením a průběhem 

jednotlivých školení? 

        

7. Jste spokojen(a) s délkou pracovní doby?         

8. 
Jste spokojen(a) s pracovní atmosférou uvnitř 

podniku? 

        

9. 
Uvažujete v současné době o podání 

výpovědi? 

        

10. 
Jste spokojen(a) s poskytovanými možnostmi 

karierního růstu? 

        

11. 
Jste spokojen(a) s poskytovanými možnostmi 

rozvoje a vzdělání? 

        

12. 
Jste spokojen(a) s technickým vybavením a 

stavem pracoviště? 

        

13. 
Jste spokojen(a) se systémem hodnocení 

pracovníků? 

        

14. Jste spokojen(a) s mzdovým ohodnocením?         

15. Jste spokojen(a) s mimofinančními benefity?         

Prostor pro připomínky a návrhy v případě hodnocení „spíše ne“ a „ne“, které nám pomohou 

při realizaci nápravných a preventivních opatření: 
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Příloha 4: Hodnotící arch pro klasifikaci dodavatelů (Vlastní zpracování) 

Hodnotící období: Dodavatel: Vyhodnotil: Dne: 

    

Kritérium Body 

1. Ceny   

Hluboko pod konkurencí / mírně níž / na úrovni / mírně výše / nad úrovní  12 / 9 / 6 / 3 / 0 

2. Platební podmínky   

60 a více dní / 30 - 59 dní / 14 - 29 dní / do 14 dní / předem 8 / 6 / 4 / 2 / 0 

3. Dodací lhůty   

Většinou z centrálního skladu / do 4 / do 8 / do 12 týdnů / nad 12 týdnů 8 / 6 / 4 / 2 / 0 

Existuje konkurenční výrobek s lepší dodací lhůtou?  Ano / Ne 3 / 0 

Plní dodavatel slíbené dodací termíny?  Ano/ne 4 / 0 

4. Dostupnost a kvalita technické dokumentace   

Dostupná, zasílána automaticky 20 

Dobře dostupná, v dostatečném počtu výtisků 15 

Méně dostupná, na vyžádání 10 

Dostupná v omezeném počtu vydání 5 

Dostupná obtížně 0 

5. Rychlost reakce na poptávky a obchodní korespondenci   

Odpovědi do 1 až 2 dnů 5 

Odpovědi do 3 až 5 dnů 2 

Odpovědi delší než 5 dnů 0 

6. Zavedení systému jakosti u dodavatele  

(není-li tato informace již známa, vyžádá si ji příslušný pracovník) 

  

  

Vybudovaný a certifikovaný systém jakosti 10 

Systém jakosti ve výstavbě 5 

Systém jakosti nezaveden 0 

7. Počet reklamací a reakce dodavatele na reklamace   

Reklamace nejsou 10 

Reklamace ojedinělé, rychle řešené 5 

Reklamace časté či zdlouhavě řešené 0 

8. Individuální hodnocení   

Specifický přínos dodavatele pro XYZ, spol. s.r.o. (Max. 20 bodů):   

CELKOVÉ HODNOCENÍ    

 


