
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstrakt 

Práce se týká procesního přístupu a jeho využití při měření výkonnosti společnosti. Uvádí 

přehled jednotlivých přístupů, od tradičních obsahujících pouze finanční ukazatele po moderní 

využívající nefinanční ukazatele a začleňující do měření i oblasti týkající se zákazníků, 

zaměstnanců a další. V práci je zmíněn i systém řízení kvality obsažený v normě ISO 

9001:2015 a jeho přístup k měření výkonnosti. Kapitola metriky se týká měřítek výkonnosti, 

hlavně klíčových ukazatelů výkonnosti, jejich účelu, vlastností a rozdělení. Je zde uveden 

postup jejich stanovení a úskalí, na která je třeba si dát pozor při jejich výběru a používání. 

Další kapitoly jsou věnovány sestavení systému metrik konkrétních společností. 
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Abstract 

This document deals with process approach and it´s use in measuring companies performance. 

It presents an overview of individual approaches, from traditional containing only financial 

indicators to modern ones using non-financial indicators and incorporating into the 

measurement the areas related to customers employees and more. The work also mentions the 

Quality Management System contained in ISO 9001: 2015 and it´s approach to performance 

measurement. The chapter about metrics covers performance measures, in particular key 

performance indicators, their purpose, properties and distribution. Here are also presented the 

procedures for their determination and the pitfalls to be taken into consideration in their 

selection and use. Next chapters are devoted to the compilation of a metric system of specific 

companies. 
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Úvod 

Procesní přístup je v dnešní době důležitým předpokladem pro úspěšné fungování jednotlivých 

procesů ve společnosti a organizace jako celku. Bez schopnosti identifikovat jednotlivé faktory 

podílející na úspěšné činnosti je těžké optimalizovat jednotlivé kroky i soubory činností 

vedoucí k efektivní produkci výrobků či služeb. Principu neustálého zlepšování je možné 

dosáhnout pouze s adekvátním měřením výkonnosti, které poskytuje potřebné informace pro 

řízení společnosti.  

K tomuto účelu lze použít celou řadu nástrojů, ať již finanční nebo nefinanční povahy. Každý 

nástroj má své výhody i nevýhody, vždy záleží na konkrétní aplikaci. Čistě finančně zaměřené 

ukazatele bývají nahrazovány ukazateli nefinanční povahy, jejichž význam v poslední době 

stoupá. Tyto ukazatele zahrnují i perspektivy jako je zákazník, zaměstnanci, rizika a příležitosti 

společnosti a také společenskou odpovědnost. Výhodné je také propojení jednotlivých nástrojů 

a využití jejich přínosů. Mezi nástroje zdůrazňující důležitost měření výkonnosti patří také 

QMS (Quality Management System) popsaný normou ISO 9001:2015. 

Práce obsahuje popis metrik sloužících pro měření výkonnosti. Uvádí definici klíčových 

ukazatelů výkonnosti, které jsou zaměřeny na kritické faktory úspěchu, jejich základní 

vlastnosti a požadavky. Jejich zavedení ve společnosti přináší řadu přínosů vyúsťujících v lepší 

fungování celé společnosti. To ale pouze v případě jejich správného nastavení. V práci je 

uveden postup zavádění a výběru KPI (Key performance indicators – klíčové ukazatele 

výkonnosti) a také možná úskalí, která tento proces může přinést. Důležitý je výběr oblastí, 

kterých se KPI týkají a také jejich správná implementace a vykazování, kde patří hlavně tvorba 

databáze a reportů za pomoci softwarových nástrojů.  

V dalších částech se práce věnuje nastavení systému metrik u vybraných společností, 

označovaných jako Společnost A a Společnost B. Postupně jsou analyzovány jejich procesy 

pro nastavení oblastí použití výkonnostních metrik, poté jsou k jednotlivým oblastem přiřazeny 

příslušné metriky. 
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1. Procesní přístup 

S pojmem proces se setkáváme každý den, a to jak v pracovním, tak i osobním životě. Obecně 

jej lze definovat jako soubor logicky souvisejících činností a úkolů s jejichž pomocí má být 

dosaženo určitých předem definovaných výsledků. [1] 

V podnikové praxi představuje proces soubor činností, které za pomocí lidí a nástrojů 

transformují souhrn vstupů (materiální, lidské, finanční a informační) do souhrnu výstupů 

(zboží a služby). Tento mechanismus je zobrazen na obrázku č.1-1. Jednolitví účastníci v něm 

postupně vystupují v rolích dodavatele a zákazníka, velmi důležitá je také zpětná vazba, 

vypovýdající o kvalitě vykonávání procesu. [2] 

 

Obrázek 1-1 Základní schéma podnikových procesů [2] 

Ať se jedná o proces výchovy našich dětí nebo o zavádění produktu na trh, je vždy kladen důraz 

na co nejefektivnější fungování procesu a s ním spojené neustálé zlepšování. V dnešní době 

vysoké konkurence je procesní přístup k podnikovým činnostem předpokladem k udržení se na 

trhu. Zavedení procesního přístupu vede k opuštění funkčního přístupu k organizaci, kde je 

řízení prováděno na základě dělby práce, a vede k odhalování systémů, postupů, metod a 

nástrojů vedoucích k odkrývání procesů a jejich neustálému zlepšování a zajištění tak 

maximální výkonnosti. [3] 

Přínosy zavedení procesního přístupu lze zhrnout do: 

 Zvýšení efektivnosti práce. Odstranění činností nepřidávajících hodnotu. 

 Snižování nákladů, zvyšování rychlosti a kvality. Odstranění bariér mezi účastníky 

procesu, eliminace opakování činností. 

 Možnost kvantifikovat některé jevy a zvyšovat přesnost odhadů některých 

budoucích událostí. 

 Zvýšení využití aktiv. Lepší využití lidských zdrojů a informačních technologií. 

 Schopnost dosahovat původně nevzájem nekompatibilních cílů. 

 Vytváření týmového ducha, předcházení konfliktům a soupeření. [3] 

Procesní přístup přináší organizaci možnost uvědomit si všechny své procesy (vstupy a 

způsob jejich přeměny na výstupy) a také popsat všechny činnosti související s těmito 

procesy. S tím souvisí monitorování, měření a nestálé zlepšování, na jehož základě jsou 

poté prováděny změny vedoucí k optimalizaci procesů. [4] 
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Obrázek 1-2 Průběžné zlepšování procesu [2] 

1.1 Systémy měření výkonnosti 

Systém měření výkonnosti propojuje strategické a operativní cíle, pomocí začlenění neustálého 

zlepšování do každodenních činností významně přispívá k dosažení mimořádných výsledků. 

Základem jeho úspěchu je dobře zpracovaná strategie a její realizace prostřednictvím projektů 

a procesů. Strategické cíle jsou rozpracovány na operativní cíle jednotlivých procesů, měření 

výkonnosti poté poskytuje zpětnou vazbu o plnění strategických cílů. Odchylky mohou 

signalizovat nutnost zvýšit výkonnost, nebo aktualizovat strategii. [3] 

Dobrý systém měření výkonnosti podporuje fungování a zlepšování podnikových procesů, musí 

obsahovat vhodné ukazatele, které jsou: 

 Přesné. Skutečně popisují stav, který mají měřit. 

 Objektivní. Nemají více možností výkladu. 

 Srozumitelné. 

 Snadno vysvětlitelné a pochopitelné. 

 Finančně nenáročné. 

 Snadno spočitatelné. 

 Aktuální. [3] 

 

Obrázek 1-3 Úloha systému měření výkonnosti [3] 
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1.2 Přístupy k měření výkonnosti 

1.2.1 Tradiční přístup 

Tradiční přístup k měření výkonnosti využívá finančních ukazatelů založených na účetních 

datech a účetním výsledku hospodaření. Tyto ukazatele jsou čistě finanční povahy, neberou 

v potaz rizika, nezabývají se časovou hodnotou peněz, náklady obětované příležitosti (užitek 

z druhé nejlepší varianty, která nebyla použita), neberou v úvahu nefinanční faktory 

výkonnosti. Mezi jejich výhody patří nároky na vstupní ukazatele (data vychází z účetnictví) a 

jejich jednoduchost výpočtu a možnost porovnávat. Patří sem ukazatele jako: 

 Ukazatele zisku. Čistý zisk (EAT), zisk před zdaněním (EBT), zisk před úroky a 

zdaněním (EBIT) a zisk před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA). 

 Ukazatele rentability. Rentabilita aktiv (ROA), rentabilita investovaného kapitálu 

(ROI), rentabilita vlastního kapitálu (ROE). 

 Ukazatele peněžních toků. [5] 

1.2.2 Moderní přístup 

Moderní přístupy k měření výkonnosti se snaží o propojení všech činností v podniku, berou 

v úvahu možná rizika a náklady obětované příležitosti. Z tohoto pohledu se jako vhodný jeví 

ukazatel Ekonomická přidaná hodnota (Economic Value Added), který představuje 

ekonomický zisk po úhradě všech nákladů (včetně nákladů obětované příležitosti), lze je 

spočítat jako: [5] 

  EVA = NOPAT – WACC x C     (1.1) 

Kde: NOPAT - zisk z hlavní činnosti po zdanění 

 C - kapitál vázaný v aktivech využívaných v hlavní činnosti 

 WACC – průměrné vážené náklady na kapitál 

Ukazatel EVA je měřítkem výkonnosti a prosperity podniku, lze jej mít jako základní cíl při 

formulaci strategie podniku. Mezi jeho výhody patří nároky na vstupní data, která vychází 

z účetnictví, která jsou upravena na reálná data, a také možnost rozkladu a identifikace faktorů 

ovlivňujících celkovou hodnotu. [5] 

Výkonnost lze také měřit pomocí nefinančních ukazatelů, které do měření zahrnují perspektivu 

zákazníka, inovací nebo zaměstnanců. Přinášejí výhody jako je: 

 Určení konkurenceschopnosti a dlouhodobé úspěšnosti podniku, zvyšování 

konkurenceschopnosti. 

 Nefinanční faktory často ovlivňují finanční výkonnost podniku. 

 Dávají rozšířený pohled na fungování procesů. 
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 Vhodným propojením finančních a nefinančních ukazatelů se získá komplexní 

pohled na výkonnost a zvyšování produktivity. [5] 

Mezi nefinanční koncepty měření výkonnosti patří například metoda BSC (Balanced 

Scorecard), která slouží k rozpadu strategie na jednotlivé cíle a přiřazení metrik k nim a také k 

měření míry splnění cílů. Dalším modelem je EFQM Excellence model sloužící k identifikaci 

silných a slabých stránek podniku a neustálému zlepšování, nebo také ABC (Acitivity Based 

Costing), jehož cílem je identifikovat příčiny a důsledky rozhodování manažerů. [6] 

Na následujícím obrázku č. 1-4 je uvedeno efektivní propojení jednotlivých nástrojů. Koncepty 

ABC i BSC hledají příčiny a následky, Six sigma naslouchá přáním zákazníků a měří mezery 

ve výkonnosti. Spojením koneptů BSC a Six Sigma lze využít operativního přístupu Six Sigma 

a strategického pohledu BSC a využít tak silných stránek obou přístupů: [6] 

 Propojení strategie s jednotlivými cíli. (BSC). 

 Přiřazení ukazatelů k jednotlivým cílům (BSC). 

 Měření a vyhodnocení míry splnění cílů (BSC). 

 Koncentrace na odchylky (BSC). 

 Spojení ukazatelů s kritickými prvky kvality (Six Sigma). 

 Nalézání příležitostí pro zlepšení produktů nebo procesů (Six Sigma). [6] 

Metod je celá řada, v následující kapitole je uveden přehled vybraných metod a ukazatelů 

výkonnosti. 

 

Obrázek 1-4 Propojení konceptů měření výkonnosti [6] 

1.3 Ukazatele výkonnosti procesů 

1.3.1 Benchmarking 

Benchmarking je jedním z nástrojů zlepšování důležitých procesů a oblastí společnosti. 

Průběžně měří a porovnává srovnatelné procesy s cílem nalézt a aplikovat zlepšení. Nejčastěji 
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se porovnávají společnosti s jinými společnostmi, lze ale porovnávat i srovnatelné procesy nebo 

oddělení v rámci jedné společnosti. [7] 

Model benchmarkingu lze rozdělit do pěti fází: 

 Fáze iniciační. Definování potřeb organizace, posuzuje se její připravenost, tvoří se 

dokumentace postupu. 

 Fáze plánovací. Výběr objektu, výcvik týmu, výběr partnera a metod, sběr dat. 

 Fáze analytická. Vyhodnocování výsledků, analýza rozdílů a jejich příčin, návrh 

cílových hodnot zlepšování. 

 Fáze integrační. Projednání zjištění, definování cílů zlepšování. 

 Fáze realizační. Plánování a realizace projektu zlepšení, posouzení jeho účinnosti. 

[8] 

V následující tabulce je uveden příklad struktury oblastí zkoumání a k nim přiřazených 

ukazatelů, jež je možné zkoumat v rámci benchmarkingu. 

Tabulka 1-1 Výchozí struktura kvantitativních i kvalitativních ukazatelů 

v benchmarkingovém projektu orientovaném na proces neustálého zlepšování [8] 

Oblast zkoumání 

procesu 

Zvolené ukazatele 

Prostředí 
Počet zaměstnanců organizace 

Počet certifikátů a dalších ocenění 

Vazba na celkovou strategii organizace 

Formální organizační struktura orientovaná na neustálé 

zlepšování 

Vztah vrcholového vedení k podpoře a přezkoumávání 

procesu neustálého zlepšování 

Přístupy a zdroje 
Preferovaný přístup ke zlepšování 

Uplatňovaná metodologie zlepšování 

Roční náklady na projekty zlepšování na jednoho 

zaměstnance 

Forma informování o výsledcích vlastního zlepšování 

Přístupy k řízení procesu neustálého zlepšování 

Lidé 
Podíl zaměstnanců zapojených do procesu zlepšování na 

celkovém počtu zaměstnanců v % 

Podíl ročních nákladů na výcvik ke zlepšování na celkových 

nákladech na výcvik zaměstnanců za rok v % 

Počet týmů zlepšování 

Forma motivování zaměstnanců ke zlepšování 
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Metody a nástroje 
Rozsah používaných metod a nástrojů 

Průměrný počet aplikovaných metod a nástrojů na jeden 

realizovaný projekt zlepšování 

Měření výkonnosti 
Průměrné náklady na jeden projekt zlepšování k celkovým 

nákladům práce v % 

Počet zlepšovacích návrhů na 100 zaměstnanců za rok 

Průměrná doba řešení jednoho projektu zlepšování 

v kalendářním roce ve dnech 

Průměrné ekonomické efekty (redukce nákladů) vztažené 

k nákladům na projekt zlepšování v % 

Hodnocení a rozsah společenských účinků projektu 

zlepšování 

Dokumentace 
Forma dokumentovaného postupu procesu neustálého 

zlepšování 

Forma a rozsah zaznamenávání a šíření dobré praxe 

Stanovení odpovědností a pravomocí zaměstnanců ve vztahu 

k procesu neustálého zlepšování 

1.3.2 Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard doplňuje finanční ukazatele výkonnosti z minulosti o faktory tvořící 

budoucí výkonnost. Cíle a ukazatele jsou odvozeny od vize a strategie organizace a ukazují 

výkon ze čtyř perspektiv: finance, zákazník, interní procesy, učení se a růst, které tvoří rámec 

tabulky. BSC zachycuje důležité aktivity přinášející hodnotu a odhaluje tak faktory důležité pro 

dlouhodobý finanční a konkurenční výkon. [9] 

 

Obrázek 1-5 Schematické znázornění principu Balanced Scorecard [10] 

Cíle jsou nejdříve stanoveny na strategické úrovni ve finanční oblasti. Vychází se často 

z analýzy trhu, změn v relevantním okolí, SWOT analýzy a výsledků minulých období. 
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V návaznosti na tyto cíle jsou stanoveny cíle v zákaznické perspektivě a poté v procesní oblasti 

a oblasti učení se a růst. V příloze A je uveden příklad sestavené BSC. [10] 

Balanced Scorecard lze rozšířit o další dvě hlediska, a to spokojenost zaměstnanců a životní 

prostředí, jak ukazuje následující tabulka. 

Tabulka 1-2 Balanced scorecard a jeho šest hledisek [11] 

FINANČNÍ 

(využívání aktiv, 

optimalizace 

provozního kapitálu) 

ZÁKAZNÍK 

(zvýšení spokojenosti 

zákazníka, zaměření na 

zákazníky vytvářející 

největší zisky) 

ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

(podpora místního 

podnikání, vedení ve 

společenství) 

INTERNÍ 
(optimalizace 

technologie, efektivní 

vztahy s klíčovými 

partnery) 

SPOKOJENOST 

ZAMĚSTNANCŮ 

(pozitivní kultura 

podniku, zvýšené 

uznávání) 

UČENÍ SE A RŮST 

(delegování, zvyšování 

odborné způsobilosti) 

1.3.3 EFQM Excellence model 

Jedná se o praktický nástroj, který lze jednak použít k sebehodnocení, kde pomáhá nalézt 

mezery a podněcuje k řešení, a také jako systém managementu organizace. Jeho základní 

myšlenky lze shrnout do následujících bodů: 

 Orientace na výsledky. Dosahování výsledků, ze kterého budou mít prospěch 

všechny zainteresované strany.  

 Zaměření na zákazníka. Vytváření trvale udržitelných hodnot pro zákazníka, 

reagování na jeho potřeby, předjímání budoucích potřeb.  

 Vedení a stálost záměrů. Vůdčí osobnosti inspirující a pobízející ostatní, stálost 

cílů v nejisté době, schopnost reagovat na změny. 

 Management na základě procesů a faktů. Každodenní efektivní aplikace procesů, 

rozhodnutí založena na spolehlivých informacích, řízení a identifikování rizik. 

 Rozvoj pracovníků, jejich angažovanost. 

 Neustálé učení se, inovace, zlepšování. Pozitivní kritizování současného stavu s 

procesem učení se a vytváření příležitostí pro zlepšení. 

 Rozvoj partnerství. Udržování dobrých dodavatelských vztahů. 

 Společenská odpovědnost organizace. Společenská odpovědnost, ekologická 

udržitelnost. [12] 

Model EFQM je založený na devíti kritériích - 5 předpokladech a 4 výsledcích. Mezi 

předpoklady patří vedení, pracovníci, politika a strategie, partnerství a zdroje, procesy. [12] 
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Obrázek 1-6 Struktura EFQM modelu [13] 

Mezi výsledky patří: 

1. Pracovníci výsledky. Mezi meřítka patří např. motivace (kariérní rozvoj, vedení, 

delegování, výcvik a rozvoj) a spokojenost (technické vybavení a služby, mzda a 

výhody, podmínky ochrany zdraví, politika a vliv organizace s ohledem na životní 

prostředí). Mezi ukazatele patří např. produktivita, angažovanost, úrovně absence a 

nemocnosti, úroveň úrazovosti, fluktuace zaměstnanců, rychlost odezvy na dotazy. 

2. Zákazníci výsledky. Mezi měřítka vnímání patří produkty a služby (kvalita, 

hodnota, inovace návrhu, dodávání, spolehlivost – bezporuchovost), prodejní a 

poprodejní podpora, loajálnost (doporučení, záměr koupit znovu). Mezi ukazatele 

patří počet pochval od zákazníků, pozornost věnovaná tiskem, produkty a služby 

(konkurenceschopnost, logistické ukazatele, míry vad, doba uvedení na trh), 

loajálnost (efektivní doporučování, počty stížností). 

3. Společnost výsledky. Mezi měřítka vnímání patří image organizace, angažovanost 

ve společenstvích, mezi ukazatele patří například přijaté pocty a ceny. 

4. Klíčové výsledky činností a výkonnost. Mezi měřítka patří rentabilita, informace 

týkající se investic, podíl na trhu, doba uvedení na trh. Mezi klíčové ukazatele 

výkonnosti patří finanční ukazatele (například hotovostní tok, odpisy, náklady na 

údržbu, projekty) a nefinanční ukazatele týkající se např. procesů (výkonnost, 

hodnocení inovace, doby cyklu), externích zdrojů včetně partnerství (výkonnost 

dodavatelů, dodavatelská cena), budov, zařízení a materiálů (míra vad, obrat 

skladových zásob) a informací a poznatků (hodnota duševního kapitálu). [12] 

Dle kritérií Evropské ceny za jakost (EQA) se podniky hodnotí takto: 

 Každému kritériu je přidělena určitá váha a bodové hodnoty, přičemž se hodnotí 

stupeň úspěšnosti přístupu a pak také míra aplikace základních konceptů. 
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 Body se sečtou do celkového bodového hodnocení, které se porovná s maximálním 

možným počtem bodů (1000). [14] 

Za dobrý výsledek se považuje, když společnost získá alespoň 500 bodů. [14] 

1.3.4 Total quality management (TQM) 

Total Quality Management je systém neustálého hodnocení spojující celou řadu technik a 

nástrojů za účelem získat, vytvořit a udržet kvalitu jako schopnost uspokojit potřeby zákazníka. 

Jedná se o nikdy nekončící proces zdůrazňující osobní odpovědnost všech zaměstnanců usilovat 

o neustálé zlepšování. Přináší přínosy v minimalizaci produkce nízké kvality a nákladů na 

opravy a rekonstrukce, dále v růstu důvěry zákazníků, odhalování skrytých potenciálů a 

zdokonalení firemní kultury. TQM je založený na základních principech: 

 Zaměření na zákazníka. 

 Vytváření partnerství. 

 Rozvoj a zdokonalování zaměstnanců. 

 Procesní management zaměřený na fakta. 

 Neustálé učení, inovace a zlepšování. 

 Leadership a stabilita plánů. 

 Společenská odpovědnost. 

 Zaměření na výsledky. [15] 

TQM využívá nástroje jako jsou histogramy, stromový diagram, kontrolní grafy, vývojový 

diagram, kontrolní tabulku, metodu PDCA a další. Představuje celostní přístup podobný 

přístupu QMS (Quality Management System), kterému je věnována kapitola 1.4. [16] 

 

Obrázek 1-7 Ukázka vývojového diagramu a jeho prvků [17] 



 

 

17 

 

1.3.5 Six Sigma – CTQ Tree 

Six Sigma je manažerský koncept opírající se o statistické základy a účinné QM-nástroje. 

Využívá systematické metodiky (DMAIC), procesní analýzu a kulturu kvality na úrovni 

nulových chyb. Metoda Six Sigma je zaměřena na snížení odchylky a průběžného času u 

obzvlášť důležitých produktů a procesů pro zajištění spokojenosti zákazníka. [18] 

Cílem Six Sigma je ve všech podstatných procesech plnit požadavky zákazníků, tzv. Critical to 

Quality Characteristics – CTQ (kritické parametry kvality) představující úspěšnost společnosti 

na trhu. Důležité je rozpoznání hnacích sil pro vytváření hodnoty a snaha propojit je s CTQ. 

[18] 

Aplikace této metody lze shrnout do pěti kroků: 

1. Nalezení klíčových procesů a zákazníků. 

2. Definice očekávání zákazníků. 

3. Měření současné výkonnosti. 

4. Analýza a výběr zlepšení a uvedení do praxe. 

5. Rozšiřování systému Six Sigma ve společnosti. [18] 

Diagram stromu – CTQ tree 

Diagram stromu slouží k převádění hlasu zákazníka (VOC) na kritické parametry kvality CTQ, 

k odvození důležitých znaků jakosti a získání představy o tom, co je cílem procesu. Výsledkem 

je co nejucelenější popis vlastností produktu z pohledu zákazníka. [19] 

 

Obrázek 1-8 Struktura diagramu stromu [19] 
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1.3.6 Rozdělení KPI, PI a KRI 

Další možností měření výkonnosti společnosti je pomocí rozdělení výkonnostních ukazatelů na 

tři typy měřítek výkonu, a to KRI, PI a KPI. 

Key result indicators – KRI 

KRI jsou výsledky většího počtu činností, udávají, zda se společnost ubírá správným směrem. 

Poskytují informace nejvyššímu vedení společnosti (např. spokojenost zákazníků, čistý zisk 

před zdaněním), obvykle jsou spojeny s delším časovým obdobím. Vypovídají o tom, jak si 

společnost vede v daném hledisku. [11] 

Klíčové ukazatele výkonnosti se týkají delšího časového úseku (měsíce, čtvrtletí) a zahrnují: 

 Spokojenost zákazníka (např. procentní zvýšení prodeje u hlavních 10% zákazníků). 

 Čistý zisk před zdaněním (např. čistý zisk na klíčových výrobních linkách). 

 Rentabilita zákazníků (např. rentabilita hlavních 10 % zákazníků). 

 Spokojenost zaměstnanců (např. počet zaměstnanců účastnících se programu 

zlepšování). 

 Výnos z vloženého kapitálu. [11] 

Performance indicators – PI  

Většinou jsou nefinanční povahy a měřeny denně, týdně nebo měsíčně. Spojují se s určitou 

aktivitou nebo týmem, jsou předkládány zaměstnancům, aby věděli, co je třeba udělat ke 

zvýšení výkonu (např. rentabilita hlavních 10 % zákazníků, čistý zisk na klíčových výrobních 

linkách). Vypovídají o tom, co je třeba udělat. [11] 

Key performance indicators – KPI  

KPI bývají převážně nefinanční povahy a jsou měřeny často – denně a týdně, jsou přístupné 

všem zaměstnancům a zaměřeny na určitou aktivitu. Vypovídají o tom, co je třeba udělat pro 

dramatické zvýšení výkonnosti. [11] 

Z hlediska počtu ukazatelů, by se společnost měla držet pravidla 10/80/10 na jeden tým, či 

činnost (10 KRI, 80 PI a 10 KPI). Více k této metodě je uvedeno v kapitole č.3. [11] 

 

Obrázek 1-9 Tři typy výkonnostních měřítek [11] 
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1.4 Quality management System - QMS 

QMS je systém řízení založený na vedení organizace z pohledu kvality. K tvorbě správných 

rozhodnutí je nutné definovat cíle, kterých má být dosaženo, analyzovat potenciální výhody, 

časové požadavky a náklady a také zapojit všechny zaměstnance. QMS je definován v normě 

ISO 9001:2015, mezinárodně uznávaném standardu zvyšujícím důvěryhodnost v očích 

zákazníků a dalších podnikatelských subjektů. Samotnému podniku přináší zavedení tohoto 

systému řízení kvality úspory z nárůstu efektivnosti a optimalizace procesů. QMS se také 

využívá pro aplikaci náročnějších forem řízení jako je TQM, Kaizen, Reengineering a EFQM 

Model. [15] 

Standard ISO 9001:2015 je založen na následujících sedmi principech řízení kvality: 

1. Zaměření na zákazníka. Hlavním cílem řízení kvality je splnění požadavků 

zákazníka a překročení jeho očekávání. 

2. Leadership. Vedoucí na všech pozicích prosazují jednotnost cíle a vytváří 

podmínky pro začlenění všech osob do plnění kvality organizace. 

3. Zapojení zaměstnanců. Je důležité, aby všichni lidé byli kompetentní a zapojení 

do přidávání hodnoty v procesech společnosti. 

4. Procesní přístup. Konzistentních a předvídatelných výsledků je dosaženo snáze, 

pokud jsou činnosti vnímány a řízeny jako vzájemně propojené procesy fungující 

jako ucelený systém.  

5. Zlepšování. Důraz na princip neustálého zlepšování. 

6. Rozhodování založené na důkazech. Rozhodnutí založená na analýze a hodnocení 

dat a informací snáze vedou k požadovaným výsledků. 

7. Řízení vztahů. Řízení vztahů s dalšími stranami, jako jsou například dodavatelé, je 

nutností k trvalému úspěchu. [20] 

Norma je rozdělena do 8 částí, kterými jsou kontext organizace (definice vnějších a vnitřních 

faktorů relevantních pro směřování organizace), vedení (požadavky na top management při 

implementaci QMS), plánování (zaměření na řízení rizik a možností a plánování změn 

v organizaci), podpora (efektivní řízení zdrojů v organizaci), provoz (zahrnuje celý produkční 

proces a poskytování služeb v organizaci a související záležitosti), hodnocení výkonnosti a 

zlepšování (hledání možností neustálého zlepšování, nápravná opatření. [15] 

Společnost by měla hodnotit výkonnost a efektivitu QMS, k tomu je nutné definovat, co je třeba 

monitorovat a měřit, za použití jakých metod a kdy budou analyzovány výsledky. Je také nutné 

zabezpečit dokumentaci. Výsledky analýzy slouží k ohodnocení shody produktů a služeb, 

stupně spokojenosti zákazníků, výkonu a efektivnosti QMS, efektivního plánování, výkonu 

externích partnerů a potřeb pro zlepšení QMS. Ke zjištění, zda QMS splňuje požadavky 

organizace i standardu normy ISO 9001:2015 jsou prováděny interní audity. [15] 



 

 

20 

 

 

Obrázek 1-10 Struktura ohodnocení výkonu dle ISO 9001:2015 [15] 

1.4.1 KPI z pohledu normy 

V normě ISO 9001:2015 není přímo užito termínu klíčový ukazatel výkonnosti (KPI), je zde 

ale zdůrazněna nutnost vyhodnocování a podávání zpráv o výkonu QMS. Velmi důležité je 

monitorovat, měřit, analyzovat a hodnotit QMS. K tomu je třeba určit kritéria (co je třeba 

monitorovat a měřit, aby procesy fungovaly efektivně). To je zahrnuto pod pojmem KPI – 

klíčové ukazatele výkonnosti, kapitola č.3 se zabývá tímto pojmem. 
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2. Analýza společnosti 

Společnost, ve které bude zpracováván systém metrik je v práci v zájmu zachování anonymity 

nazvána Společnost A. Jedná se o výrobce strojů sloužících pro výrobu dalších finálních 

produktů. Společnost byla založena současným majitelem v roce 1991 a v roce 1993 vyrobila 

první automatický stroj. Od té doby postupně rozšiřovala svůj sortiment nabízených strojů a 

jejich možností.  Vzhledem k růstu společnosti se v roce 2002 musela přestěhovat do nového 

výrobního komplexu jehož součástí je i vývojové pracoviště. Budova je uvedena na 

následujícím obrázku. Je rozdělena do několika propojených částí – výroba s administrativní 

částí (obchod, ekonomický úsek, ředitelství), konstrukce a montáž se skladem. 

 

Obrázek 2-1 Rozložení výrobních prostor Společnosti A. [33] 

Společnost klade velký důraz na inovativnost a vysokou kvalitu svých výrobků. Díky tomu budí 

velkou pozornost u zákazníků a má dobrou pozici ve svém segmentu na trhu. S tím je ale i 

spojený velký tlak na vytíženost kapacit společnosti a její řízení. 

Co se týká produktového mixu, společnost má dvě hlavní výrobkové skupiny, přičemž první 

má asi 90% podíl na tržbách. Tyto stroje jsou vyráběny kusově na zakázku dle požadavků 

zákazníka. Zákazníky společnosti jsou výrobci finálního produktu hlavně v Evropě (převážně 

Německo, Rakousko a Švýcarsko), ale také ve světě (Turecko, Mexiko). 

Společnost je dle funkčního rozdělení uspořádána do jednotlivých útvarů: strojírna, 

ekonomický úsek a vývoj. V čele vývoje je jeden z jednatelů a majitelů společnosti a další dva 

konstruktéři. Na ekonomickém úseku pracuje vedoucí, tři účetní a recepční. Zbývající část 

zaměstnanců pracuje v úseku strojírny, která představuje největší část společnosti. Pod ředitele 

strojírny spadá obchodní ředitel s dvěma obchodníky, vedoucí konstrukce se 11 konstruktéry, 

vedoucí servisu s 5 servisními pracovníky a výroba v čele s ředitelem výroby. Výroba se dále 

člení na elektro, kde pracuje 7 elektromontážníků a elektrokonstruktérů, technologie s 10 

technology a programátory, montáž s 10 montážníky, kontrolu se 4 metrology, sklad se 4 

skladníky a samotnou výrobu v čele s mistrem výroby. Zbývající zaměstnanci ve výrobě jsou 
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rozčleněni dle zaměření strojů na řezárnu, obrobnu, drátek, brusky a na zámečníky. Na 

následujícím obrázku je uvedeno schéma organizační struktury společnosti. 

 

Obrázek 2-2 Organizační struktura Společnosti A [21] 
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Hodnotový tok výroby stroje začíná přijetím objednávky obchodním oddělením a po 

zpracování všech požadavků zákazníka je vypracována smlouva se zadávacím protokolem. 

Tento protokol sumarizuje všechny technické požadavky a dodací doby stroje a na jeho základě 

poté probíhá jeho výroba. Nejdříve je zpracován vedoucím konstrukce, který rozdělí práci na 

stroji mezi jednotlivé konstruktéry, kteří vypracují výkresovou dokumentaci. Ta putuje do 

technologie, kde jsou data z výkresové dokumentace naimportována do výrobního systému a je 

vytvořen kusovník jednotlivých dílů a technologické operace pro jejich výrobu. Technologové 

také musí zařídit objednání dílů, které nejsou drženy standardně skladem. Data z technologie 

jsou přenesena do řezárny, kde začíná proces výroby. Díly jsou roztříděny do sestav dle 

montáže a dle priority jsou zařazeny do fronty požadavků na jednotlivá pracoviště. Řízení 

výroby zajišťuje ERP systém na základě kapacitního plánu a kusovníku. Díly jsou po vyrobení 

seskupovány na skladě dle montážního schématu a dle kompletace jednotlivých sestav dílů jsou 

poté vyskladněny na montáž, kde je celý stroj sestavován. Zadávací protokol je také zpracován 

elektrokonstrukcí, která vytváří elektroschéma pro montáž a objednává potřebné díly, a také 

skladem, který také kontroluje standardní součástky vedené skladem a díly, které je nutné 

objednat. Celkový proces výroby stroje trvá přibližně 3-6 měsíců dle množství úprav podle 

přání zákazníka a složitosti stroje. 

Společnost se v současné době potýká s několika problémy. Jedním z nich je vytíženost 

výrobních kapacit. Vzhledem k vysoké kvalitě produktů a dobrému jménu, je na trhu zájem o 

produkty společnosti. Plány kapacit jsou plné na několik let dopředu. Z obchodního hlediska se 

jedná o pozitivní rys, který ale s sebou nese tlak na plánování, které stěžuje unikátnost strojů a 

nutnost neustále vyvíjet nové systémy. Prakticky každý stroj je unikátní (každý zákazník chce 

svůj produkt specifický – odlišný od konkurence). Společnost se snaží vyjít vstříc všem 

požadavkům zákazníka na specifika výsledného produktu, což společnost staví do popředí na 

trhu. Vývoj s sebou nese určitou nejistotu při tvorbě plánu, jehož dodržování je velmi důležité. 

Nedodržení dodacích podmínek s sebou nese vysoké sankce, které zatěžují finance společnosti. 

To se promítá do dalšího problému, kterým je cashflow. S tím, jak jsou stroje poměrně finančně 

náročné (jednotky až desítky milionů za jeden stroj) a jejich výroba je dlouhá (asi 6 měsíců), 

při nedodržení plánu vyvstávají problémy s řízením toku peněz. Vytíženost kapacit se také 

projevuje v chybovosti, která také přispívá ke zpoždění vůči plánu a nárůstu nákladů.  

Další oblastí, kterou společnost potřebuje propracovat je hodnocení a motivování zaměstnanců. 

Společnost v současné době nemá nastavený efektivní systém, který by poskytoval zpětnou 

vazbu o fungování jejích zaměstnanců. Nemá tedy nastaveno, jak efektivně motivovat své 

zaměstnance a jejich výkonnost promítnout do finančního ohodnocení. Společnost dále také 

nemá nastavené firemní cíle, kterými se chce řídit a směřovat úsilí svých zaměstnanců. 

Společnost tedy potřebuje nastavit systém řízení výkonnosti, který by se zaměřil na hodnocení 

efektivity provozu, tak aby nedocházelo k překračování plánu a minimalizovala se chybovost, 

aby byly plněny dodací podmínky a nedocházelo tak k problémům s plánováním toku peněz. A 

také potřebuje efektivně hodnotit a motivovat své zaměstnance.  
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2.1 Výběr vhodné metody 

První zmiňovanou metodou je benchmarking. Tato metoda je vhodná pro srovnání s jiným 

podnikem nebo pro velké organizace, ve kterých jsou srovnatelné procesy, které je možné mezi 

sebou porovnávat. Vzhledem k tomu, že společnost nemá možnost srovnat se s jiným podnikem 

ani její procesy nelze rozdělit na části, které by byly srovnatelné, tato metoda tedy pro tuto 

společnost vhodná není. Další metodou je Six Sigma, která je zaměřena na co nejlepší plnění 

požadavků zákazníka cestou maximalizace kvality a hodnoty. Společnost své zákazníky zná 

poměrně velmi dobře, udržují dlouholetou spolupráci, jejich potřeby jsou dobře komunikovány 

a dle jejich spokojenosti i plněny. Problémy společnosti jsou spíše v potřebě průběžného 

sledování hodnotového toku. 

TQM představuje celostní systém vytváření a udržování kvality, který využívá celou řadu 

technik a nástrojů k neustálému zlepšování.  Zavedení TQM ve společnosti je určitě výhodné, 

přináší ale celkovou změnu ve způsobu řízení procesů a přenesení odpovědnosti na 

zaměstnance. Je otázkou, zda by současní zaměstnanci byli ochotní a schopní akceptovat 

takovou změnu. Obdobný pohled má i EFQM Excellence model. Jedná se o celkové hodnocení 

společnosti z hlediska dosahování co nejvyšší hodnoty. Jedná se o komplexní model, jehož 

aplikace může být náročná. 

Balanced Scorecard je metoda, která rozděluje oblasti metrik na finance, zákazník, interní 

procesy, učení a růst. Tato technika sestavování systému cílů a metrik bývá často využívána 

pro její jednoduchost a komplexnost. Pomocí stanovení strategických cílů se snaží nalézt cesty 

k jejich dosažení. Oblasti, které BSC sleduje jsou důležité i pro Společnost A. Co se týká 

financí, jsou pro ni důležité ukazatele jako je peněžní tok, počet dnů závazků a pohledávek, 

počet projektů s uhrazenými platbami za jednotlivé kroky, hodnota rozpracované práce a další. 

V oblasti zákazníků ji určitě zajímá jejich spokojenost, loajálnost, pak také spolehlivost a 

bezporuchovost strojů. Co se týká učení se a růstu, kvalifikovaní a zkušení pracovníci jsou vždy 

předpokladem pro dobré fungování společnosti (ukazatele týkající se fluktuace a motivace 

zaměstnanců, jejich angažovanost, účast na školeních, rychlost odezvy na dotazy, úspory díky 

návrhům zaměstnanců). Co se týká oblasti interních procesů, ta se jeví pro společnost jako 

kritická, je třeba se na ni tedy zaměřit a rozčlenit ji na více částí, jako je efektivita provozu, 

vztahy s dodavateli, informační tok, řízení dokumentů a další. Pro společnost jsou důležité 

ukazatele jako jsou prostoje, zmetkovitost, doba cyklu, správnost kalkulace ceny, doba cyklu 

vývoje, změna objednávek, poměr doby čekající v řadě a další. Společnost při přetížení vlastní 

výroby využívá kooperace, důležité jsou tedy i vztahy s dodavateli a ukazatele jako je nákupní 

a logistická výkonnost, rychlost dodání a spolehlivost. 

Využití systému metrik pomocí ukazatelů KPI představuje určitou větší volnost, co se týká 

výběru oblastí a ukazatelů. Tyto metriky díky rozdělení na KRI, PI a KPI umožňují sledování 

důležitých ukazatelů jak v delším časovém horizontu, tak i na denní bázi. Vypovídají o tom, co 

je třeba udělat ke zvýšení výkonu, v jakém stavu se proces nachází, jsou přístupné všem 

zaměstnancům. Vzhledem k potřebám organizace se tato metoda jeví jako nejvhodnější.  
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3. Metriky  

Pojem metrika je používán v oblasti měření výkonnosti a představuje metodu nebo ukazatel 

výkonnosti z hlediska stanovených cílů. Může se týkat výkonnosti celého podniku nebo jen 

konkrétní oblasti (zaměření na cíle, kritické faktory úspěchu, procesy, výkonnost zdrojů, 

pracovníků). Metriky jsou definovány atributy jako je název, algoritmus, definice, dimenze 

(měrná jednotka, časové období), výchozí a cílová hodnota, zdroj dat, měření (postup, 

harmonogram, periodicita, odpovědnost a vykazování výsledků) a ověřování. [10] 

Metriky lze rozdělit z několika hledisek. Jednak na tvrdé a měkké, kdy tvrdé metriky jsou 

objektivně měřitelné ukazatele převoditelné na finanční vyjádření, měkké metriky slouží 

k hodnocení úrovně výkonnosti expertním způsobem. Dle opakovatelnosti použití lze metriky 

rozdělit na kontinuální (opakované měření s definovanou periodicitou) a na diskrétní 

(opakované aplikování s časovou limitací). Podle úrovně řízení se metriky dělí na strategické 

taktické a operativní. [10] 

Mezi základní vlastnosti metrik patří: 

 Odvození ze struktury cílů podniku, procesu a zdrojů, vychází z podnikové strategie 

a respektují její priority. 

 Vyvážený poměr tvrdých a měkkých metrik. 

 Objektivní měřitelnost a opakovatelnost, zachování konzistence v čase. 

 Dostupnost a srozumitelnost pro zainteresované osoby, objektivní 

interpretovatelnost. 

 Přiměřené náklady nepřesahující dosažený efekt. [10] 

3.1 Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) 

KPI (Key performance indicators) představují soubor ukazatelů zaměřených na kritické aspekty 

pro úspěšnost společnosti, pro zvyšování její výkonnosti. Je pro ně charakteristické, že jsou 

měřeny v kratších intervalech (denně, týdně), je třeba, aby s nimi byli seznámeni a rozuměli 

jim všichni zaměstnanci. Vztahují se k určité osobě nebo týmu, mají znatelný pozitivní dopad. 

[11] 

KEY = hlavní příčina úspěchu nebo neúspěchu projektu. 

PERFORMANCE = metrika, kteoru lze měřit, kvantifikovat, přizpůsobovat a kontrolovat. 

INDICATOR = reprezentace současné a budoucí výkonnosti. [22] 

Mohou být finanční i nefinanční povahy,vyjádřeny numericky, v procentech, kvantitativní i 

kvalitativní, srovnávací (s daty z předchozího období). V následující tabulce je uveden přehled 

hlavních skupin KPI. [22] 
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Tabulka 3-1 Hlavní skupiny KPI [11] 

Hlavní skupiny KPI Popis 

Reflexivní (lagging) Finanční indikátory, měří minulý výkon 

Prediktivní (leading) Typicky nefinanční ukazatele, měří hnací síly budoucí výkonnosti 

Vstupní Měří aktiva a zdroje investované nebo použité k vytvoření 

obchodních výsledků 

Procesní Měří efektivnost a produktivitu procesu 

Výstupní Měří finanční a nefinanční výsledky obchodní činnosti 

Činné Působí změnu 

Směrové Zlepšení či zhoršení 

Kvalitativní Popisná charakteristika nebo posudek 

Kvantitativní Číselné hodnoty 

3.1.1 Oblasti použití KPI 

KPI mohou být využity v různých oblastech pro měření výkonnosti jako jsou například: 

1. Zákazníci. Spokojenost zákazníků, loajalita, udržení zákazníků, obrat z prodeje na 

zákazníka, délka vztahu se zákazníkem, podíl na produkci. 

2. Dodavatelé. Nákupní a logistická výkonnost, výkonnost procesu. 

3. Zaměstnanci. Spokojenost zaměstnanců, udržení klíčových zaměstnanců, 

kompetence a angažovanost zaměstnanců. 

4. Inovace. Vstupy, pokroky a výsledky inovační procesů. 

5. Výkonnost. Výkonnost podniku jako celku, provozní výkonnost. 

6. Výhody pro společnost. Životní prostředí a ekologie, rozvoj místní komunity, 

kultura, sponzorování. [23] 

3.1.2 Požadavky na KPI 

KPI by měly splňovat pravidlo „SMART“: 

S = Specific. KPI jsou spojeny s výkonovými cíli. 

M = Measurable. KPI mohou být vyjádřeny kvantitativně. 

A = Attainable. KPI se týkají rozumných a dosažitelných cílů. 
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R = Realistic or relevant. KPI se přímo týkají práce na projektu. 

T = Time-based. KPI jsou měřitelné v určitém časovém intervalu. [22] 

Tabulka 3-2 12 charakteristik efektivních KPI [22] 

12 Charakteristik efektviních KPI 

Strategické Měřítka výkonnosti zaměřená na dosažení požadovaného výkonu. 

Jednoduché Měřítka by měla být přímočará a snadno porozumitelná, neměla by se 

týkat komplexních indexů. 

Vlastněné Každé měřítko výkonnosti by mělo být přiřazeno k jednotlivci nebo 

skupině, kteří jsou zodpovědní za jeho výsledek 

Akční Měřítka jsou spojena s včasnými daty, tak aby uživatelé mohli 

podniknout opatření ke zvýšení výkonnosti než bude příliš pozdě. 

Včasné KPI mohou být akualizována pravidelně 

Odkazovatelné Uživatelé se mohou snadno dostat k původu použití metriky 

Přesné Měřítka výkonnosti mohou být měřena a vykazována s rozumnou 

přesností. 

Korelované KPI mohou být použita k řízení požadovaného obchodího výsledku 

Prokázané Mohou být prováděna testování a analýzy s cílem zajistit, že data jsou 

realistická 

Srovnané KPI vždy souvisí se strategií společnosti a jejími cíli 

Standardizované Všichni souhlasí s definicí a smyslem KPI, jsou založena na 

standardních definicích, pravidlech a kalkulacích tak, abyh mohla být 

využívána skrz celou organizaci 

Relevantní KPI během času ztrácejí svůj význam, musí být peridicky aktualizována 

Obecné principy vztahující se ke KPI: 

 Předjímají a odrážejí cíle na projektu. 

 Ukazují kolik pokroku bylo uděláno k dosažení projektových cílů. 

 KPI nejsou výkonnostní ukazatele. 
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 Hlavním smyslem KPI je měření položek přímo se týkajících výkonnosti a 

poskytnutí informace o kontrolovatelných faktorech vztahujících se k rozhodnutím 

vedoucím k pozitivním výsledkům. 

 Dobré KPI ženou ke změně, ale nemění směr činnosti. Ukazují, jak blízko cíli se 

projekt nachází, aniž by říkaly, co má být učiněno k nápravě odchylek od cíle. 

 Pomáhají stanovit cíle, kterých má být dosaženo, a to jak přidáním hodnoty do 

projektu nebo získáváním předepsané hodnoty.  

 Nutí uživatele dívat se do budoucnosti, oproti osamoceným hodnotám, které mohou 

svést uživatele ke sledování historie. [22] 

3.1.3 Přínosy zavedení KPI 

Výběr správných KPI umožňuje zlepšit rozhodování, zvýšit výkon, zrychluje identifikaci 

problémových oblastí a zlepšuje vztahy s partnery. Tři hlavní důvody pro zavedení ukazatelů: 

1. Motivace týmu. 

2. Soulad s využitím procesních aktiv organizace a přizpůsobení cílům společnosti. 

3. Zvyšování výkonnosti a zachycení získaných zkušeností. [22] 

3.1.4 Výběr KPI 

Při výběru KPI je nutné nejdříve odpovědět na otázky kde se dnes společnost nachází a kde by 

se chtěla nacházet v budoucnu. Poté je třeba nalézt co nejefektivnější cestu k tomuto cíli 

z hlediska nákladů a bez snižování kvality. Při výběru je třeba brát v potaz, kdo jsou členové 

vedení společnosti, komu budou KPI určena a počet hledaných KPI. Je třeba si uvědomit, že ne 

vše, co lze měřit, je důležité pro proces (vybrat KPI je jednoduché, ale je obtížné nalézt správná 

KPI). [22] 

Postup tvorby KPI: 

1. Definování diagramu měření. Je třeba odpovědět na otázky co je subjektem 

měření, kdo jsou zúčastněné strany a jaký je smysl měření. 

2. Kontrolní seznam – detekování slepých míst. 

3. Mapa omezení, faktorů úspěchu a výsledků výkonnosti. Jde o vytvoření 

základního rámce obsahujícího vstupy, faktory úspěchu, omezení, činnosti a 

výstupy výkonnosti. 

4. Měření neznámé. Existuje něco, co stále nemůže být měřeno? Některé faktory 

úspěchu rozeznáme, až když je úspěchu dosaženo, nebo mají ukazatele zaostávající 

časový rámec. V takovém případě je třeba provést pozorování a experimenty. 
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5. Nastavení metriky. Definování výkonové prahové hodnoty pro ukazatele. 

Stanovení, zda chceme hodnotu maximalizovat nebo minimalizovat. Definování 

odpovídající důležitosti ukazatele. 

6. Nastavení priorit ukazatelů. 

7. Nalezení vhodných hlavních ukazatelů. 

8. Kontrola fungování systému měření. 

9. Snížení nákladů a zvýšení hodnoty měření. Nalezení rovnováhy mezi náklady na 

měření a hodnoty získaných výsledků. 

10. Vytvoření tabulky. [24] 

 

Obrázek 3-1 Proč spousta KPI nefunguje a co s tím udělat [24] 

S výběrem a tvorbou KPI je spojena celá řada problémů vyvstávajících ze složitosti procesu 

nebo lidského faktoru, mezi typické problémy spojené s tvorbou KPI patří: 

 Hledání dobrých měřítek a KPI. Špatná měřítka vedou ke špatným rozhodnutím.  

 Nesoulad mezi cíli, KPI a zaměstnanci. 

 Motivace k používání KPI a problém správného používání. Pokud vedení 

vytváří tlak na denní užívání „špatných“ KPI, může dojít k tomu, že zaměstnanci 

nebudou dostatečně motivování ke sledování KPI a najdou si cesty, jak je udržet 

v zelených číslech bez dosažení požadovaného cíle. 
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 Přetížení s KPI. Pokud roste rychle počet KPI, může práce s nimi vyžadovat až 

příliš mnoho času. [24] 

 Může být obtížné získat souhlas vlastníků podniku s KPI. Jednotliví vlastníci 

mohou mít různé potřeby. 

 KPI nesouvisí přímo s činností lidí, kteří provádí monitorování. 

 Činnosti potřebné k regulaci nevhodných indikátorů jsou mimo kompetence 

zaměstnanců provádějících monitorování a trvají příliš dlouho. [22] 

3.1.5 Měření KPI 

KPI nemohou plnit svůj účel, pokud je nelze měřit s určitou přesností. Nepředstavují přesné 

hodnoty, ale jsou to spíše hrubá vodítka, která by měla snížit nejistoty v projektu snižující 

kvalitu rozhodování. Měření je definováno jako kvantifikace neurčitostí (kterou nelze zcela 

odstranit) založená na určitém typu pozorování. Neexistují techniky poskytující dokonalou 

informaci, i kdyby existovaly, náklady na měření by byly nejspíše příliš velké. Jde tedy o to, 

najít částečnou informaci s přiměřenými náklady. Existuje celá řada technik, např: 

 Pozorování. 

 Řadové nebo neřadové tabulky dat. 

 Rozsahy hodnot. 

 Simulace. 

 Statistiky. 

 Kalibrace odhadů a mezí spolehlivosti. 

 Rozhodovací modely. 

 Vzorkovací techniky. 

 Techniky rozkladu. 

 Lidské posuzování. 

 Pravidla. [22] 

3.1.6 Implementace KPI 

Úspěšnost využívání KPI je dána čtyřmi základními kameny: 

1. Partnerství se zaměstnanci, klíčovými dodavateli a zákazníky. 

2. Přesun moci do přední linie. Zmocňování zaměstnanců na operativní úrovni. 

Přenesení odpovědnosti na týmy, přijímání okamžitých rozhodnutí, efektivní 

komunikace. 

3. Integrace měření, vykazování výsledků a zlepšování výkonnosti. Vylepšení 

vykazování výsledků, aby bylo stručné a efektivní. 
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4. Propojení měřítek výkonnosti se strategií. [11] 

Klíčové faktory implementace: 

1. Externí facilitátor projektu. Neměl by mít vazby na konkrétní aplikace a měl by mít 

přehled o měřítcích výkonnosti. Jeho roli postupně převezme projektový tým. 

2. Začít se závazkem a vzděláváním týmu vrcholového vedení. Postoj vedení je velmi 

důležitý, jeho nedostatečná angažovanost může zapříčinit neúspěch projektu. Vedení se 

musí zavázat k zavedení systému KPI v celé organizaci, projekt KPI tak bude 

považován za nejvyšší prioritu. 

3. Zaměřit se na kritické faktory úspěchu. Je třeba vybrat hlediska pro výběr ukazatelů 

(např. finance, učení se a růst, zaměření na zákazníka, podnikové procesy, spokojenost 

pracovníků a životní prostředí). 

4. Vybrat malý tým pro klíčové ukazatele výkonnosti. 

5. „Prostě to udělat.“ Je obtížné zvolit vhodnou strukturu KPI hned napoprvé, je tedy 

potřeba mít víru v projektový tým společnosti a nespoléhat se jen na externího 

facilitátora, projekt tak bude chráněn proti průtahům. 

6. Po dobu prvních 12 měsíců používat stávající systémy. 

7. Zachytit všechna měřítka výkonnosti v databázi a zpřístupnit je všem. [11] 

3.1.7 Vykazování měřítek výkonnosti 

Měřítka výkonnosti je třeba zaznamenávat do databáze, která je aktuální, úplná a dostupná všem 

zaměstnancům, její příklad je uveden v příloze C, měla by zahrnovat pole: 

 Popis měřítka výkonnosti. 

 Vysvětlení toho, jak je měřítko výkonnosti měřeno. 

 Typ měřítka výkonnosti. 

 Zdroj údajů. 

 Oblast použití. 

 Perioda měření. 

 Vazba na kritické faktory úspěchu. 

 Týmy, kterých se měřítko týká. [11] 

Strukturu vykazování je nutné přizpůsobit konkrétnímu podniku. Většina měřítek by měla být 

aktualizována denně, některá hlavní měřítka (např. vykazování výsledků o zpožděných 

projektech) bývají vykazována týdně, zbývající ukazatele mohou být vykazovány měsíčně. Je 

třeba vypracovat jednotný systém vykazování, obsahující výkazy pro jednotlivé pracovníky, 

skupiny, týmy, oddělení atd. Lze využívat různých nástrojů jako přehledné tabulky, diagramy, 

krátké texty a různé typy grafů (bodové, sloupcové, koláčové nebo např. tzv. otáčkoměry). 

Vykazování by nemělo zabrat příliš mnoho času. Organizace by měla mít k dispozici výkaz o 

správě organizace (např ve formě řídícího panelu – dashboardu) určený pro představenstvo, 
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který obsahuje přibližně 10 klíčových ukazatelů výkonnosti. Vzory pro vykazování jsou vedeny 

v příloze B. [11] 

3.2 Software pro práci s měřítky výkonnosti 

Pro práci s měřítky výkonnosti lze využít softwarové nástroje jako je MS Excel, který má své 

výhody jako je jeho všeobecná znalost, nevyžaduje speciální zaškolení, nepřináší firmě další 

náklady na její pořízení, může ale vyžadovat větší část manuální práce s možnou tvorbou chyb. 

Lze také využít jeho nástroj Visual Studio s programovacím jazykem Visual Basic pro správu 

databází a tvorbu reportů. Hodí se spíše pro menší podniky. [25] 

Lze také využít specializované softwarové aplikace, které mají řadu nástrojů na tvorbu 

přehledných tabulek a grafů. Například ATTIS, manažerský software obsahující modul pro 

měření výkonnosti organizace. Umožňuje definovat cíle organizace, stanovit ukazatele, měřit a 

hodnotit jejich plnění. Umožňuje vytvářet strukturu cílů od vrcholových až po cíle jednotlivců. 

Modul bývá propojen se zdroji dat, hodnoty jsou vyhodnocovány automaticky a zobrazovány 

v grafickém dashboardu. [26] 

Modul pro práci s měřítky výkonnosti obsahují také systémy pro řízení výroby, kterých je na 

trhu celá řada, záleží na aplikaci v konkrétní společnosti, který program využívá. 
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4. Nastavení systému metrik Společnosti A 

První společnost, se kterou bylo spolupracováno, je tedy označena jako Společnost A. Tato 

společnost působí v oblasti strojírenství jako výrobce strojů určených pro další produkci. 

V současné době nemá nastavený systém pro sledování výkonnosti jednotlivých procesů, cílem 

práce je tedy sestavit nový systém metrik sledující efektivitu jednotlivých aktivit. 

Po domluvě se zaměstnanci společnosti byly identifikovány jednotlivé dílčí procesy ve firmě a 

jednotlivé útvary, pod které spadají. Prvním procesem je zpracování požadavků zákazníka a 

sestavení podoby výsledného produktu, které spadají pod oddělení Obchod. Dalším krokem je 

tvorba výkresové dokumentace, kterou zajišťuje útvar Konstrukce, po ní následuje 

Technologie, která přiřazuje jednotlivým dílům technologický postup a zadává objednání dílů, 

které nejsou vedeny skladem. Technická dokumentace je také postoupena Elektrokonstrukci, 

která navrhuje a objednává elektrické části stroje. Údaje z technologie jsou dále postupovány 

do Výroby dílů. Vyrobené díly jsou dle sestav shromažďovány ve Skladě a poté kompletovány 

v Montáži. Hotový stroj je elektricky oživen, zkontrolován a zabalen pro převoz k zákazníkovi. 

Mezi další dílčí procesy patří Servis, který instaluje stroje u zákazník a provádí servisní opravy, 

dále Metrologie, provádějící měření materiálů ke zjištění jejich kvality a chyb v procesu 

výroby. Podpůrnými procesy jsou Finance a účetnictví, Lidské zdroje, IT, Výzkum a vývoj a 

Správa budov a zařízení. Na následujícím obrázku je uvedena procesní mapa Společnosti A. 

 

Obrázek 4-1 Procesní mapa společnosti A 
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4.1 Stanovení KRI 

Prvním krokem stanovení systému metrik je stanovení KRI – klíčových ukazatelů výsledků, 

představujících výkonnost celé společnosti. Společnost A nemá v současnosti stanoveny 

strategické cíle, KRI tedy nevychází ze současných cílů, ale jsou stanoveny zcela nově po 

konzultaci s vedením společnosti a vzhledem ke směru, ve kterém se společnost chce 

pohybovat. Jejich přehled je uveden v následující tabulce. 

Tabulka 4-1 Přehled KRI Společnosti A 

KRI Popis 

Efektivní provoz Odstranění veškerých neefektivností z podnikových procesů 

s cílem dosáhnout s minimálními náklady maximálního užitku. 

Výnosnost investice 

a růst rentability 

Rentabilita hodnotí hospodaření s investovaným kapitálem, 

ukazatele výnosnosti investice slouží k hodnocení výkonnosti 

společnosti z pohledu investora. 

Inovace Výzkum a vývoj nových technologických řešení patří mezi 

základní firemní filozofii. 

Kvalifikovaní 

a spokojení pracovníci 

Kvalifikovaná a zkušená pracovní síla je předpoklad 

k efektivnímu fungování procesů a zvyšování kvality. Jen 

spokojení a motivovaní zaměstnanci se podílí na plnění cílů 

v maximální možné míře. 

Dlouhodobý vztah 

s klíčovými zákazníky 

Udržování dobrých vztahů a spokojenosti s významnými 

zákazníky, udržování dobrého jména společnosti. 

Zvyšování kvality 

a spolehlivosti 

Kvalita a spolehlivost jsou zárukou dlouhodobého zájmu o 

produkty společnosti a udržení si dobré pozice na trhu. 

Udržování vztahů 

s dodavateli 

Udržování dlouhodobých dobrých dodavatelských vztahů jako 

cesty ke zkvalitnění dodacích podmínek a spolehlivosti. 

Dobrá součinnost se 

společenstvím a životním 

prostředím 

Uvědomění si společenské odpovědnosti, sponzoring, zmírnění 

vlivu na životní prostředí, recyklace, nakládání s odpady. 

Společnost klade velký důraz na vysokou kvalitu z hlediska technologie svých produktů, mezi 

KRI je tedy cíl Inovace a Zvyšování kvality a spolehlivosti. Hlavním cílem nastavovaní systému 

metrik ve společnosti je zvyšování efektivity jejího procesu, mezi cíli je tedy také Efektivní 

provoz . Další cíl se týká zvyšování návratnosti investovaného kapitálu a je nazván Výnosnost 
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investice a růst rentability. Společnost A má poměrně uzavřený počet zákazníků uvědomuje si 

tedy důležitost udržování dobrých vztahů se svými zákazníky, tohoto se týká cíl Dlouhodobý 

vztah s klíčovými zákazníky, to stejné platí pro dodavatele a cíl Udržování vztahů s dodavateli. 

Stejně tak si Společnost A uvědomuje, že je v dnešní době důležité stavět úspěch firmy na 

kvalitní pracovní síle, do KRI je proto také zařazen cíl Kvalifikovaní a spokojení pracovníci. 

V posledním cíli Dobrá součinnost se společenstvím a životním prostředím je shrnuta snaha 

pečovat o životní prostředí a udržovat dobré vztahy s komunitou v okolí. Celkem je tedy 

nastaveno 8 klíčových ukazatelů výsledků. V následující kapitole jsou k těmto ukazatelům 

rozpracovány jednotlivé ukazatele výkonnosti. Tyto ukazatele jsou vzhledem k tomu, že se 

společnost řadí spíše k menším až středním společnostem zahrnuty pouze pod metriku KPI, 

nejsou rozděleny na PI a KPI. Toto rozdělen by mohlo přinášet nadbytečnou složitost do 

systému.  

4.2 Přiřazení ukazatelů výkonnosti k dílčím procesům 

4.2.1 Obchod 

První kontakt se zákazníkem spadá pod oddělení obchodu, které zpracovává požadavky 

zákazníků a na jejich základě sestavuje cílenou podobu produktu. Uzavírá smlouvy se 

zákazníky a sestavuje zadávací protokol k jednotlivým zakázkám, který poté slouží jako 

podklad pro zpracování projektu v dalších krocích hodnotového toku Společnosti A. Obchod 

také zpracovává případné úpravy již stávajících projektů a případné reklamace a objednává 

testovací materiál.  

Důležitým úkolem obchodního oddělení je tedy včasné a správné sestavení zadávacího 

protokolu k zakázkám a také vhodné stanovení termínů tak, aby bylo možné stroj vyrobit do 

požadovaného data a současně ke spokojenosti zákazníků. Ke splnění těchto úkolů je třeba, aby 

oddělení obchodu komunikovalo s oddělením konstrukce a výroby.  

V následující tabulce je uveden přehled navrhovaných ukazatelů.  Pro přehlednost je v něm 

sloupec PH – Perioda hodnocení uvedeno pomocí zkratek, M – měsíčně, Č – čtvrtletí, T – týdně, 

R – ročně, K znamená kritérium hodnocení. Další sloupce se týkají vysvětlení účelu metriky a 

získání dat. 

Tabulka 4-2 KPI Společnosti A pro Obchod 

Zdroj dat PH K Akce 
Úkony spojené s novou 

evidencí – zdrojem dat 

Ukazatel Správnost a kompletnost specifikací produktů 

Výpočet Počet změn v zadávacích protokolech za dané období 

Účel metriky Minimalizace zásahů do zadávacího protokolu a z toho plynoucích chyb 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 
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Evidence změn v 

zadávacím 

protokolu 

M 0 

>0 zjištění příčin oprav v 

zadávacím protokolu, 

úprava procesu 

Virtualizace zadávacího 

protokolu, zaznamenávání 

změn pomocí systému 

Ukazatel Správnost kalkulace ceny 

Výpočet Porovnání skutečných nákladů na projektech s kalkulací 

Účel metriky Posouzení objektivnosti kalkulací, zjištění ziskovosti projektů 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Účetnictví, 

kalkulace 
M ±5% 

>5% zjištění příčin 

rozdílu, přepracování 

cenových kalkulací 

Členění nákladů v 

účetnictví na jednotlivé 

projekty 

Ukazatel Doba zpracování objednávky 

Výpočet Doba od prvního kontaktu se zákazníkem po podpis smlouvy 

Účel metriky 
Minimalizace průtahů při uzavíraní smlouvy, pružná komunikace se 
zákazníkem 

Návaznost na KRI Dlouhodobý vztah s klíčovými zákazníky 

Evidence 

zákaznických 

poptávek, 

objednávky 

M 
1 

měsíc 

>1 měsíc, vytvoření tlaku 

na dořešení objednávek, 

zjištění příčiny zdržení 

Vložení evidence 

zákaznických poptávek do 

systému, porovnání s 

datem vytvoření 

objednávky 

Ukazatel Včasnost dodání testovacího materiálu 

Výpočet Počet dnů před nebo po termínů dodání testovacího materiálu 

Účel metriky Plnění termínů dodání testovacího materiálu.  

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Evidence termínů 

dodávek materiálů 
M 0% 

<0 kontrola a zajištění 

okamžitého dodání 

testovacího materiálu 

Vložení termínů dodání 

testovacího materiálu a 

skutečného data do 

evidence 

Ukazatel Investice do vývoje nových trhů 

Výpočet Náklady vynaložené na získání nových trhů 

Účel metriky Zjištění nákladů na odhalování nových možností na trhu 

Návaznost na KRI Inovace 

Účetnictví Č - 
Porovnání s přechozím 

obdobím, zjištění trendu 

Členění nákladů v 

účetnictví na jednotlivé 

projekty, přiřazení atributu 

Ukazatel Počet akcí zajišťovaných podnikem 

Výpočet 
Počet akcí pořádaných společností pro zaměstnance a 

veřejnost 

Účel metriky Zjištění aktivity společnosti v oblasti komunity a péče o zaměstnance 

Návaznost na KRI Dobrá součinnost se společenstvím a životním prostředím 

Interní evidence Č 1 - 
Evidence kulturních akcí v 

MS Excel 
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Ukazatel Peněžní dotace do společenství 

Výpočet 
Dary poskytnuté společností jako sponzoring akcí za dané 

období 

Účel metriky 
Zjištění celkového objemu sponzorských darů, porovnání s přechozím 
obdobím 

Návaznost na KRI Dobrá součinnost se společenstvím a životním prostředím 

Účetnictví Č - 
Porovnání s přechozím 

obdobím, zjištění trendu 
- 

U velké části ukazatelů je uvedena perioda vyhodnocení jeden měsíc. U určitých ukazatelů se 

může jevit vhodnější zvolit periodu na bázi týdne, ale vzhledem k charakteru produktu 

Společnosti A, kdy je uzavíráno v časovém horizontu jednoho měsíce jen několik jednotek 

smluv, častější sledování by nemělo větší vypovídací efekt. V současné době má společnost 

vytížené výrobní kapacity pro výrobu, což je limitující pro počet uzavřených smluv, proto mezi 

KPI není uveden objem prodaných smluv na obchodníka. 

4.2.2 Konstrukce 

Oddělení konstrukce zpracovává zadávací protokol a vytváří virtuální obraz výsledného stroje, 

výsledkem její práce je výkresová dokumentace zpracovaná v CAD systému a vložená do 

interního systému pro řízení procesů ve společnosti. Cílem konstrukce je tedy sestrojit produkt 

s co nejlepší funkčností dle specifikace zákazníka při minimálních výrobních nákladech a 

vzhledem k časové náročnosti výroby jednotlivých dílů. Je třeba, aby konstrukce 

minimalizovala chyby v dokumentaci a spolupracovala jako technická podpora s dalšími 

odděleními při návrhu podoby stroje a při jeho montáži. 

Je tedy důležité minimalizovat chybovost, plnit termíny a odevzdávat kompletní výkresovou 

dokumentaci. Společnost má kusovou výrobu s jedinečnými díly, což komplikuje výrobní 

proces, jde tedy o využívání standardních dílů a minima dílů nových, které je třeba zadat do 

systému. 

Tabulka 4-3 KPI Společnosti A pro konstrukci 

Zdroj dat PH K Akce 
Úkony spojené s novou evidencí 

– zdrojem dat 

Ukazatel Plnění termínů pro dílčí práce 

Výpočet 
Porovnání termínu dokončení úkolu s plánem - počet dnů před 

nebo po termínu 

Účel metriky Plnění úkolů a termínů jednotlivými konstruktéry 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Plán prací v 

konstrukci 
T 0 

>0 - informovat 

příslušné pracovníky, 

zjistit příčinu zpoždění 

Vedení evidence prací v 

konstrukci v excelu/ systému pro 

řízení výroby 

Ukazatel Změny produktu po napravení konstrukčních nedostatků 
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Výpočet 
Počet změn ve výkresové dokumentaci zjištěných při montáži 

nebo výrobě za dané období 

Účel metriky Zjištění počtu oprav ve výkresové dokumentaci, zvýšení kvality 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Evidence změn ve 

výkresové 

dokumentaci 

T 0 

>0 - zjištění příčin 

změn, náprava do 

budoucna 

Zavedení atributu změny ve 

výkresové dokumentaci v 

systémových datech 

Ukazatel Plnění termínu odevzdání kompletní zakázky 

Výpočet Počet dnů kompletace před nebo po termínu 

Účel metriky 
Zjištění plnění termínů kompletace výkresové dokumentace celého 
produktu 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Plán prací ve výrobě M 0 

>0 - informování 

příslušných 

pracovníků, zjištění 

příčiny, náprava 

Vložení dat do systému týkajících 

se termínů kompletace zakázky, 

porovnání s datem vložení 

dokumentace do systému 

Ukazatel Změnové řízení 

Výpočet Vyřešené změnové karty/ celkový počet karet 

Účel metriky Zjištění plnění požadavků ve změnovém řízení 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Evidence 

změnového řízení 
M 90% 

<90% - dořešení karet 

změnového řízení 

Evidence změnového řízení v 

excelovém souboru 

Ukazatel Čas věnovaný vývoji nových částí 

Výpočet Počet hodin práce vývoji nových částí za dané období 

Účel metriky Zjištění času věnovaného inovacím a vývoji nových částí 

Návaznost na KRI Inovace 

Evidence 

odpracovaných časů 

v konstrukci 

M - 
Porovnání s přechozím 

obdobím, vývoj trendu 

Zavedení sledování času v 

konstrukci - přiřazení k 

jednotlivým projektům 

4.2.3 Technologie 

Technologie dále zpracovává výkresovou dokumentaci vytvořenou oddělením konstrukce, 

k jednotlivým dílům jsou přiřazeny technologické operace ve výrobě. Tento krok probíhá 

automaticky u již vyráběných dílů, u nových je třeba zadat technologický postup nový. 

Obsahem těchto postupů jsou také jednotlivé výrobní časy, které slouží jako podklad pro 

plánování výroby, do budoucna by na jejich základě měly být také hodnoceni jednotliví výrobní 

dělníci. V technologii je tedy důležité sledovat počet zpracovaných požadavků za den, je třeba 

z ukazatele odstranit dny, kdy je zpracováno 100 % požadavků z důvodu nulové fronty. Dalším 

důležitým úkolem technologa je stanovení a úprava výrobních normohodin. 
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Tabulka 4-4 KPI společnosti A pro technologii 

Zdroj dat PH K Akce 
Úkony spojené s novou 

evidencí 

Ukazatel Dodržování normohodin 

Výpočet 
Počet zpracovaných požadavků za časovou jednotku, po 

odstranění dnů při zpracování 90 % požadavků a více 

Účel metriky 
Zjištění a kontrola časů pro zpracování technologií, sledovaní počtu 
úkonů provedených v oddělení, podklad pro plánování 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Počet zpracovaných dílů 

v systému 
M - 

Kontrola počtu 

zpracovaných položek, 

porovnání s předchozím 

obdobím, sledování trendu 

Data jsou vedena v systému 

pro řízení procesů ve 

společnosti 

Ukazatel Aktualizace výrobních časů 

Výpočet Normočas/skutečný čas výroby 

Účel metriky 
Porovnání skutečných časů s normovanými, které slouží pro hodnocení 
výkonnosti výrobních dělníků a jako podklad pro plánování výroby 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Skutečné výrobní časy, 

normočasy uvedené v 

technologickém postupu 

T 5% 

>5% - kontrola časů, 

zjištění příčin 

nesrovnalostí, jejich 

přepracování 

- 

Ukazatel Aktualizace technologických postupů 

Výpočet 
Počet aktualizovaných technologických postupů za dané 

období 

Účel metriky 
Aktualizace stávajících technologických postupů, zefektivnění 
výrobního procesu, snížení nákladů, inovace 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Technologické postupy 

vedené v systému 
M - 

Porovnání s předchozím 

obdobím, zjištění trendu 

Vedení atributu změny v 

technologickém postupu v 

systému - jeho aktualizace a 

inovace 

4.2.4 Výroba 

Výroba dílů probíhá na automatických a poloautomatických strojích. Plánování a výroba jsou 

řízeny pomocí softwaru, který byl vytvořen přímo pro Společnost A, v současnosti jeho vývoj 

stále pokračuje. Výroba je rozdělena do několika částí jako je dělení materiálu, soustružení 

CNC, frézování, kalení, broušení, hloubení, okružování, ohýbání a další, v čele každé části je 

mistr. Celá výroba spadá pod ředitele výroby. Plánování výroby zabezpečuje systém na základě 

výrobního plánu a stanovování priorit. Plán je průběžně přepracováván dle vývoje ve výrobě. 

V současnosti se společnost snaží nastavit efektivní sledování výrobních časů pomocí čárových 
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kódů, tak aby bylo možné upravit normohodiny v systému sloužící jako podklad pro plánování 

dle skutečných časů. Časy je třeba rozdělit na ty, které přidávají hodnotu a na manipulační a 

skladovací časy. Dalším důvodem je možnost sledování výkonnosti jednotlivých pracovníků. 

V následující tabulce je uveden přehled KPI týkajících se výroby.  

Tabulka 4-5 KPI Společnosti A pro Výrobu 

Zdroj dat PH K Akce Úkony spojené s novou evidencí 

Ukazatel Efektivnost výrobního cyklu  

Výpočet 
Doba zpracování/ průchodu (doba zpracování + doba průchodu + 

přesunu + skladování) 

Účel metriky 
Zjištění veškerých výrobních a manipulačních časů, efektivity výrobního 
cyklu 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Výrobní časy 

vedené v systému 
T - - 

Zavedení evidence časů v systému 

pomocí čárových kódů 

Ukazatel Počet časových plánů nesplněných 

Výpočet Počet částí vyrobených po termínu v časovém plánu 

Účel metriky 
Zjištění počtu výrobků vyrobených po termínu uvedeném ve výrobním 
plánu před jeho přepracováním 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Výrobní plán M - - 

Zavedení atributu původního 

výrobního plánu v systému u 

jednotlivých položek - porovnání 

se skutečným datem výroby 

Ukazatel Počet hodin prostojů  

Výpočet 
Počet hodin prostojů strojů z důvodu čekání buď na požadavek 

na zpracování nebo seřízení na rozdílnou výrobní operaci 

Účel metriky Zjištění strojního času stráveného nevýrobními operacemi 

Návaznost na KRI Výnosnost investice a růst rentability 

Výrobní časy 

vedené v systému 
M - - 

Zavedení evidence časů v systému 

pomocí čárových kódů 

Ukazatel Poměr doby výroby čekající v řadě 

Výpočet Doba čekání v řadě/ celková pracovní doba za dané období 

Účel metriky Zjištění objemu času stráveného čekáním v řadě 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Výrobní časy 

vedené v systému 
M - - 

Zavedení evidence časů v systému 

pomocí čárových kódů 

Ukazatel Kvalita výrobního procesu měřená přepracováním  

Výpočet 
Počet položek procházejících procesem, aniž by byly v jakékoli 

etapě přepracovány % 
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Účel metriky Zjištění kvality výrobního procesu 

Návaznost na KRI Výnosnost investice a růst rentability 

Záznamy o 

přepracování částí 
T - - 

Zavedení atributu označujícího 

opakované opracování části v 

systému 

Ukazatel Odeslané objednávky 

Výpočet 
Počet odeslaných kompletních objednávek ve stanovenou lhůtu/ 

celkový počet odeslaných produktů 

Účel metriky Zjištění plnění termínů dle zákaznických smluv 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Plán výroby M 100% 

<100% - zjištění 

příčiny, úprava 

procesů, náprava do 

budoucna 

- 

Ukazatel Plnění normohodin 

Výpočet Skutečný čas/výrobní čas za dané období 

Účel metriky 
Kontrola normohodin vedených v systému a výkonnosti jednotlivých 
pracovníků 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Výrobní časy 

vedené v systému 
T ±8% 

>8% - zjištění 

příčiny 

Zavedení evidence časů v systému 

pomocí čárových kódů 

Ukazatele týkající se výrobních časů a přepracování nemají v současnosti stanovené kritérium 

pro jejich hodnocení. Společnost nyní teprve zavádí sledování těchto časů je tedy velmi obtížné 

odhadnout hodnoty těchto ukazatelů, jejich hodnoty je třeba stanovit empiricky v průběhu 

zavádění systému a původně upravovat. 

4.2.5 Montáž 

Úkolem montáže je dle dokumentace sestavit produkt do finální podoby, tak aby mohl být 

elektricky oživen a vyzkoušen. Podkladem je dokumentace poskytnutá konstrukcí, díly jsou 

získávány ze skladu dle jejich kompletace do sestav a priorit v rámci plnění plánu. Montáž je 

posledním článkem v hodnotovém toku tvorby finálního produktu, je zde tedy kladen velký 

důraz na plnění termínů, tak aby nedocházelo k opožděným expedicím strojů. Při montáži také 

dochází k odhalování konstrukčních a výrobních chyb a nedostatků, úpravě dílů a 

dokumentace. 

Tabulka 4-6 KPI Společnosti A pro Montáž 

Zdroj dat PH K Akce 
Úkony spojené s novou 

evidencí 

Ukazatel Plnění plánu 

Výpočet Počet dnů před nebo po termínu dokončení úkonu 
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Účel metriky 
Dodržování termínů kompletace jednotlivých strojů, tak aby mohly být včas 
oživeny, zkontrolovány, předány k přejímce a odeslány zákazníkovi.  

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Plán výroby T 0 
>0 - zjištění příčin, 

stanovení priorit 
- 

Ukazatel Plnění normohodin 

Výpočet Skutečný/normovaný čas pro montáž 

Účel metriky 
Porovnání skutečných časů s normovanými časy, podpora pro efektivní 
plánování a řízení pracovníků 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Normočasy 

montáže 
T 8% 

>8% - zjištění příčiny, 

úprava normočasů, 

sledování výkonnosti 

jednotlivých pracovníků 

- 

Ukazatel Počet odhalených chyb 

Výpočet 
Počet odhalených chyb v dokumentaci a dílech dle původu chyby 

(konstrukce, technologie, výroba) 

Účel metriky Odhalování a zaznamenávání chyb v technické dokumentaci 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Technická 

dokumentace 
T 0 

>0 - zjištění příčiny, úprava 

dokumentace 

Přidání atributu změny 

výkresové dokumentace 

v systému, opětovná 

manipulace s částí ve výrobě 

Ukazatel Skladové zásoby testovacího materiálu 

Výpočet 
Počet dnů s omezeným testováním strojů z důvodu chybějícího 

testovacího materiálu 

Účel metriky Zajištění přítomnosti testovacího materiálu 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Evidence vedoucího 

montáže 
M 0% 

>0 zjištění příčiny, 

zamezení situace v 

budoucnosti 

Evidence testovacího 

materiálu 

4.2.6 Elektrokonstrukce a metrologie 

Elektrokonstrukce vytváří elektroschémata a objednává servozesilovače, frekvenční měniče, 

servopohony a motory. Elektrokonstruktéři také spolupracují s oddělením montáže při 

vytváření bezpečnostních prvků a jako podpora při montáži elektrických částí. 

Tabulka 4-7 KPI Společnosti A pro Elektrokonstrukci 

Zdroj dat 
P

H 
K Akce 

Úkony spojené s novou 

evidencí 

Ukazatel Plnění plánu 

Výpočet Počet dnů před nebo po termínu dle plánu 
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Účel metriky Zjištění plnění termínu pro plnění plánu výroby 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Plán prací a termíny 

plnění 
M 0 

>0 - zjištění příčiny, 

náprava do budoucna 

Srovnání termínu plnění prací 

dle plánu a skutečného 

odevzdání materiálů 

Ukazatel Plnění plánu 

Výpočet Počet dnů před nebo po termínu dle plánu 

Účel metriky 
Zajištění včasného objednání materiálu, materiál je k dispozici v 
požadovaný čas 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Plán prací a termíny 

plnění 
T 

100

% 

<100% - náprava, zjištění 

příčiny, informování 

příslušných pracovníků 

Srovnání termínu dodání v 

systému a data naskladnění 

Metrologie slouží ke kontrole dílů, jejich proměřování a zjišťování odchylek od požadovaných 

rozměrů. Provádí také tahové zkoušky ke zjištění pevnosti materiálu v tahu, zda jej lze použít 

k požadovanému účelu ve výrobním procesu.  

Tabulka 4-8 KPI Společnosti A pro Metrologii 

Zdroj dat PH K Akce 
Úkony spojené s novou 

evidencí 

Ukazatel Počet provedených tahových zkoušek  

Výpočet 
Počet provedených tahových zkoušek za období vztažený k počtu 

odpracovaných hodin 

Účel metriky Zjištění celkového množství provedených tahových zkoušek 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Evidence 

metrologie 
M - 

Sledování počtu 

provedených zkoušek, vývoj 

trendu, srovnání s 

předchozím obdobím 

Vytvoření evidence 

metrologických činností jako 

podkladu pro řízení kvality 

Ukazatel Procento zjištěných odchylek 

Výpočet 
Počet zjištěných nedostatků/ celkový počet měřených vzorků za 

dané období 

Účel metriky Zjištění nedostatků ve kvalitě materiálů a produktů 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Evidence 

metrologie 
T - 

Od určitého procenta - 

zjištění příčiny, nápravná 

opatření 

Vytvoření evidence 

metrologických činností jako 

podkladu pro řízení kvality 

Ukazatel Počet provedených měření  

Výpočet 
Počet provedených měření za dané období vztažený k počtu 

odpracovaných hodin 

Účel metriky Zjištění celkového počtu provedených měření 
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Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Evidence 

metrologie 
M - 

Sledování počtu měření, 

vývoj trendu, srovnání s 

předchozím obdobím 

Vytvoření evidence 

metrologických činností jako 

podkladu pro řízení kvality 

4.2.7 Sklad a logistika 

Úkolem skladu je zajistit dostatečnou skladovou zásobu dílů vedených běžně skladem a 

objednání dílů, které jsou přiřazeny přímo určité zakázce. Data jsou mu poskytnuta z ERP 

systému, na jejichž základě jsou tvořeny objednávky. Spojovací materiál je řízen pomocí karet 

kanban. Ve skladě jsou také shromažďovány díly vlastní výroby dle jednotlivých sestav, které 

jsou po kompletaci vyskladněny pro montáž. Sklad pracuje díky aplikaci systému kanban 

pružně, k hromadění dílů dochází pouze v případě dlouhodobě nevyužitých skladových zásob, 

které nelze považovat za zcela standardní součást každého stroje a nelze je tak snadno uplatnit. 

Dalším důvodem může být chybějící díl z důvodu pozdní výroby nebo objednání v kompletní 

sestavě. 

Tabulka 4-9 KPI Společnosti A pro Sklad a logistiku 

Zdroj dat PH K Akce 
Úkony spojené 

s novou evidencí 

Ukazatel Dostupnost zboží  

Výpočet 
Obrat zásob vybraných klíčových položek = (Průměrný stav zásob 

x počet dní v období)/ celkový výdej za dané období 

Účel metriky Zjištění skladové dostupnosti a obratu zásob 

Návaznost na KRI Výnosnost investice a růst rentability 

Evidence 

skladových zásob 
Č - 

Minimalizace nutného stavu zásob - 

minimalizace vloženého kapitálu 
- 

Ukazatel Skladové zásoby jdoucí pomalu na odbyt a zastaralé 

Výpočet 
Počet položek vyskladněných z celkového počtu dlouhodobě 

uskladněných zásob 

Účel metriky 
Zjištění počtu využitých položek uskladněných delší dobu, využití 
dlouhodobě skladovaných položek, zvýšení efektivnosti skladování 

Návaznost na KRI Výnosnost investice a růst rentability 

Evidence 

skladových zásob 
Č 1 

Snaha využít aspoň část dlouhodobě 

uskladněných položek, vedení evidence, 

informování konstrukčního oddělení. 

Evidence 

dlouhodobě 

skladovaných 

položek v MS 

Excel/ v systému 

Ukazatel Pozdní dodávky 

Výpočet Počet zásob dodaných po termínu za dané období 

Účel metriky Zajištění kompletnosti skladových zásob pro montáž produktů 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 
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Plán prací a 

termíny dodávek 
Č 0 

>0 zjištění příčiny pozdního dodání, 

náprava 
- 

Kritérium u ukazatele Dostupnost zboží není stanovené, liší se u jednotlivých typů skladových 

zásob. Je třeba jej vždy přiřadit k určité skladové položce. U položek dlouhodobě uskladněných 

je třeba vést evidenci a informovat konstrukční oddělení s žádostí o jejich využití při návrhu 

dalších výrobků. 

4.2.8 Servis 

Servisní oddělení má za úkol instalaci výsledného stroje u zákazníka, jeho sestavení a 

zprovoznění a základní proškolení obsluhy u zákazníka. Dalším úkolem jsou servisní zásahy 

v případě poruchy stroje a komunikace se zákazníkem při objednávání náhradních dílů. 

Tabulka 4-10 KPI Společnosti A pro Servis 

Zdroj dat PH K Akce 
Úkony spojené s novou 

evidencí 

Ukazatel Nevyřízené žádosti o služby 

Výpočet 
Počet nevyřízených žádostí (poruchové stavy, požadavky na práci) 

na konci měsíce 

Účel metriky Zajištění plnění požadavků zákazníka bez zbytečných odkladů 

Návaznost na KRI Dlouhodobý vztah s klíčovými zákazníky 

Evidence servisních 

zásahů 
M 0 

>0 - zjištění příčiny, 

náprava, vyřízení žádosti 

Vytvoření evidence servisních 

zásahů v MS Excel/ v systému 

pro řízení procesů 

Ukazatel Počet servisních zásahů 

Výpočet Počet servisních zásahů za dané období 

Účel metriky Sledování počtu servisních zásahů 

Návaznost na KRI Zvyšování kvality a spolehlivosti 

Výrobní plán M - 
Porovnání s přechozím 

obdobím 

Vytvoření evidence servisních 

zásahů v MS Excel/ v systému 

pro řízení procesů 

Ukazatel Procento nevyřízených žádostí 

Výpočet Nevyřízené žádosti k celkovému počtu žádostí za dané období 

Účel metriky Zjištění efektivity práce servisního oddělení 

Návaznost na KRI Dlouhodobý vztah s klíčovými zákazníky 

Evidence servisních 

zásahů 
M 0 

>0 - zjištění příčiny, 

náprava, vyřízení žádosti 

Vytvoření evidence servisních 

zásahů v MS Excel/ v systému 

pro řízení procesů 

Ukazatel Průměrná doba servisního zásahu u zákazníka 

Výpočet Celkový počet dnů trvání zásahu/ počet zásahů za dané období 

Účel metriky 
Zjištění průměrné délky servisního zásahu, zajištění pružnosti servisního 
oddělení 
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Návaznost na KRI Dlouhodobý vztah s klíčovými zákazníky 

Evidence servisních 

zásahů 
M 5 

>5 zjištění důvodu 

dlouhého trvání servisních 

zásahů, analýza příčin 

Vytvoření evidence servisních 

zásahů v MS Excel/ v systému 

pro řízení procesů 

Ukazatel Počet hodin strávených na cestě 

Výpočet Počet hodin strávený přesouváním za dané období 

Účel metriky 
Sledování časů a nákladů strávených přemísťováním z důvodu servisních 
zásahů 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Evidence servisních 

zásahů 
M - 

Porovnání s přechozím 

obdobím, sledování 

trendu 

Vytvoření evidence servisních 

zásahů v MS Excel/ v systému 

pro řízení procesů 

4.2.9 Výzkum a vývoj a IT 

Oddělení výzkum a vývoj pracuje na zlepšení stávajících produktů i výrobcích zcela nových. 

Průběžně vytváří a testuje prototypy, kterou jsou poté zahrnuty do standardního výrobního 

procesu.  

Tabulka 4-11 KPI Společnosti A pro Výzkum a vývoj 

Zdroj dat PH K Akce 
Úkony spojené s novou 

evidencí 

Ukazatel Investice do výzkumu 

Výpočet Náklady na výzkum a vývoj 

Účel metriky Zjištění celkových nákladů na výzkum a vývoj nových produktů a částí 

Návaznost na KRI Inovace 

Účetnictví Č - 

Sledování celkových 

nákladů, porovnání s 

přechozím obdobím, 

vývoj trendu 

Přiřazení nákladů v 

účetnictví k jednotlivým 

projektům 

Ukazatel Investice do výzkumu 

Výpočet Náklady na výzkum a vývoj 

Účel metriky Zjištění zavedení počtu inovativních řešení v produktech 

Návaznost na KRI Inovace 

Technická 

dokumentace 

produktů uložená v 

systému 

Č - Sledování trendu 

Vytvoření nového atributu 

v systémových datech 

týkajících se jednotlivých 

produktů označující 

zavedení inovativního 

řešení 

IT zabezpečuje podporu v oblasti informačních technologií. Spravuje veškerý software, 

poskytuje podporu při řešení problémů s informačními technologiemi, objednává a zajišťuje 

hardware. Zajišťuje také zabezpečení firemní sítě a ochranu a zálohu veškerých dat. 
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Tabulka 4-12 KPI Společnosti A pro IT 

Zdroj dat PH K Akce 
Úkony spojené s novou 

evidencí 

Ukazatel Průměrná doba čekání na zpracování požadavku 

Výpočet Celková doba čekání na zpracování požadavku/ počet požadavků 

Účel metriky Zjištění pružnosti IT oddělení 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Evidence požadavků 

na podporu IT 
M - Sledování vývoje 

Vytvoření helpdesku v systému 

pro požadavky na IT podporu 

Ukazatel Investiční náklady na software 

Výpočet Investiční náklady na software za dané období 

Účel metriky Zjištění vynaložení nákladů na pořízení nových programů 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Účetnictví R - 

Porovnání nákladů s 

přechozím obdobím, vývoj 

trendu 

- 

Ukazatel Investiční náklady n hardware 

Výpočet Investiční náklady na hardware za dané období 

Účel metriky Zjištění vynaložení nákladů na pořízení nových zařízení 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Účetnictví Č - 

Porovnání nákladů s 

přechozím obdobím, vývoj 

trendu 

- 

4.2.10 Správa budov a zařízení 

Oddělení správa budov a zařízení zabezpečuje činnosti v oblasti údržby nemovitostí, od oprav 

zařízení jako jsou topení a klimatizace po zajištění funkčnosti vnitřních i vnějších prostor. Toto 

oddělení má dále na starosti údržbu a servisní opravy výrobních strojů a jejich opravy po poruše. 

Tabulka 4-13 KPI Společnosti A pro Správu budov a zařízení 

Zdroj dat PH K Akce 
Úkony spojené s novou 

evidencí 

Ukazatel Dodržování lhůt servisních prohlídek 

Výpočet Počet prohlídek po termínu za dané období 

Účel metriky Zjištění plnění termínů servisních prohlídek 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Evidence 

servisních 

prohlídek a oprav 

strojů 

Č 0 >0 - zjištění příčiny, náprava 

Vytvoření evidence servisních 

prohlídek a oprav strojů v 

Excelu/ systému 
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Ukazatel Dodržování lhůt servisních prohlídek 

Výpočet Počet prohlídek po termínu za dané období 

Účel metriky Zjištění počtu hodin odstávky stroje z důvodu poruchy 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Evidence 

servisních 

prohlídek a oprav 

strojů, strojní časy 

uváděné v systému 

M - 
Porovnání s předchozím 

obdobím, vývoj trendu 

Sledování strojních časů v 

systému 

Ukazatel Servisní opravy 

Výpočet 
Počet hodin, kdy byl stroj odstaven z důvodu servisní opravy za 

dané období, interní reporty 

Účel metriky Zjištění celkového času stráveného servisními prohlídkami 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Evidence 

servisních 

prohlídek a oprav 

strojů strojní časy 

uváděné v systému 

M - 
Porovnání s předchozím 

obdobím, vývoj trendu 

Sledování strojních časů v 

systému 

Ukazatel Doba odezvy na požadavek 

Výpočet Doba vyřízení požadavku na údržbářské zásahy za dané období 

Účel metriky Zjištění flexibility oddělení 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Evidence 

servisních 

prohlídek a oprav 

strojů 

M - - 
Vytvoření helpdesku pro 

požadavky na údržbu v systému 

Ukazatel Spotřebovaná energie 

Výpočet Energie spotřebovaná na jednotku 

Účel metriky Zjištění celkové spotřebovávané energie 

Návaznost na KRI Dobrá součinnost se společenstvím a životním prostředím 

Účetnictví Č - 
Porovnání s předchozím 

obdobím, vývoj trendu 
- 

Ukazatel Procento recyklovaného odpadu 

Výpočet Procento odpadu, který je odeslán k recyklaci za dané období 

Účel metriky Zjištění procenta opadu, který je recyklovaný 

Návaznost na KRI Dobrá součinnost se společenstvím a životním prostředím 

Evidence 

odpadního 

materiálu 

Č - 
Porovnání s předchozím 

obdobím, vývoj trendu 
Evidence odpadního materiálu 

Ukazatel Vyprodukovaný odpad a šrot 

Výpočet Objem vyprodukovaného odpadu za dané období 

Účel metriky Zjištění celkového objemu vyprodukovaného odpadu 
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Návaznost na KRI Dobrá součinnost se společenstvím a životním prostředím 

Evidence 

odpadního 

materiálu 

Č - 
Porovnání s předchozím 

obdobím, vývoj trendu 
Evidence odpadního materiálu 

4.2.11 Finance a účetnictví 

Ekonomické oddělení má na starosti vedení finančního účetnictví společnosti a kontakt 

s institucemi státu. Vypracovává a vyplácí mzdy, zpracovává cestovní výkazy, inventury, 

zajištuje také veškeré podklady pro vývoz zboží a další podpůrné procesy pro chod společnosti. 

Tabulka 4-14 KPI Společnosti A pro Finance a účetnictví 

Zdroj dat PH K Akce 

Úkony 

spojené s 

novou 

evidencí 

Ukazatel Tržby 

Výpočet Objem tržeb za dané období 

Účel metriky Zjištění objemu tržeb a jeho vývoje 

Návaznost na KRI Výnosnost investice a růst rentability 

Účetnictví M 20 mil. Kč 

Porovnání s předchozím 

obdobím, sledování vývoje 

trendu 

- 

Ukazatel Provozní zisk 

Výpočet Čisté výnosy z tržeb po odečtení provozních nákladů  a daní 

Účel metriky Zjištění provozní výkonnosti společnosti 

Návaznost na KRI Výnosnost investice a růst rentability 

Účetnictví M 1,2 mil. Kč 
Porovnání s předchozím 

obdobím, vývoj trendu 
- 

Ukazatel Cash flow 

Výpočet Provozní cashflow za dané období 

Účel metriky 
Zjištění přehledu o peněžních tocích - schopnosti společnosti 
generovat peníze 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Účetnictví M 2,5 mil. Kč 
Porovnání s předchozím 

obdobím, vývoj trendu 
- 

Ukazatel EVA (ekonomická přidaná hodnota 

Výpočet čistý zisk – náklady na vlastní kapitál x vlastní kapitál 

Účel metriky Zjištění výkonnosti společnosti 

Návaznost na KRI Výnosnost investice a růst rentability 

Účetnictví M 50 tis. Kč 
Porovnání s předchozím 

obdobím, vývoj trendu 
- 
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Ukazatel ROE (rentabilita vlastního kapitálu) 

Výpočet Čistý zisk/ vlastní kapitál x 100 

Účel metriky Zjištění výnosnosti vlastního kapitálu 

Návaznost na KRI Výnosnost investice a růst rentability 

Účetnictví M 100% 
Porovnání s předchozím 

obdobím, vývoj trendu 
- 

Ukazatel Personální náklady 

Výpočet Celkové personální náklady za dané období 

Účel metriky Zjištění celkových personálních nákladů za dané období 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Účetnictví M 4,5 mil. Kč 
Porovnání s předchozím 

obdobím, vývoj trendu 
- 

Ukazatel Počet projektů s uhrazenými platbami za jednotlivé kroky 

Výpočet 
Počet projektů s uhrazenými platbami za jednotlivé kroky/ 

celkový počet projektů 

Účel metriky Kontrola průběhu úhrad za jednotlivé kroky na projektech 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Účetnictví M 100% 
<100% zjištění příčiny 

neuhrazených milníků, náprava 
- 

Ukazatel Procento dokončené práce k procentu vyfakturované práce 

Výpočet Dokončená práce/ vyfakturovaná práce 

Účel metriky 
Porovnání dokončené práce s vyfakturovanou, eliminace opožděných 
fakturací posledních milníků 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Účetnictví M 1 
Zjištění příčin opožděné 

fakturace, náprava 
- 

Ukazatel Počet dnů závazků 

Výpočet Počet dnů závazků 

Účel metriky Zajištění včasného proplácení faktur - dobré dodavatelské vztahy 

Návaznost na KRI Udržování vztahů s dodavateli 

Účetnictví M 30 dní 
>30 dní - zjištění příčiny, 

náprava 
- 

4.2.12 Lidské zdroje 

Společnost A si také uvědomuje důležitost kvalifikovaných a motivovaných zaměstnanců a 

jejich velký vliv na výkonnost. Svým pracovníkům poskytuje možnost dále se rozvíjet na 

školeních a několikrát ročně pořádá akce věnované zaměstnancům. V současnosti také pracuje 

na výkonnostním systému hodnocení zaměstnanců, tak aby bylo možné pracovní úsilí 

jednotlivců převést do finanční podoby a ohodnotit tak přínos ke zvyšování výkonnosti celého 

podniku. 
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Tabulka 4-15 KPI Společnosti A pro Lidské zdroje 

Zdroj dat PH K Akce 
Úkony spojené s novou 

evidencí 

Ukazatel Fluktuace pracovníků 

Výpočet 
Počet odchodů pracovníků ze společnosti dle jednotlivých 

typů (výpověď, odchod do důchodu atd.) 

Účel metriky Zjištění příčin fluktuace 

Návaznost na KRI Kvalifikovaní a spokojení pracovníci 

Evidence personálního 

oddělení týkající se 

zaměstnanců 

Č - 

Porovnání s přechozí s 

předchozím obdobím, 

zjištění trendu 

Vytvoření evidence 

personálního oddělení v MS 

Excel/ v systému 

Ukazatel Počet hodin školení (výcviku) 

Výpočet 
Počet hodin strávených interním i externím školením dle 

jednotlivých týmů 

Účel metriky Evidence hodin strávených na školení dle jednotlivých týmů 

Návaznost na KRI Kvalifikovaní a spokojení pracovníci 

Evidence školení M - 

Porovnání s přechozí s 

předchozím obdobím, 

zjištění trendu 

Vytvoření evidence 

personálního oddělení v MS 

Excel/ v systému 

Ukazatel Náklady na školení 

Výpočet 
Náklady na školení za dané období vztažené k jednotlivým 

týmům 

Účel metriky Zjištění nákladů na školení pracovníků 

Návaznost na KRI Kvalifikovaní a spokojení pracovníci 

Účetnictví M - 

Porovnání s přechozí s 

předchozím obdobím, 

zjištění trendu 

- 

Ukazatel Počet zavedených iniciativ z průzkumu zaměstnanců 

Výpočet 
Počet zavedených inovací na popud zaměstnanců za dané 

období 

Účel metriky 
Zjištění počtu implementovaných zlepšení na základě zaměstnaneckých 
iniciativ 

Návaznost na KRI Kvalifikovaní a spokojení pracovníci 

Změnové řízení Č - 

Odměna pro 

zaměstnance přinášející 

návrh pro zlepšení 

Vytvoření evidence 

personálního oddělení v MS 

Excel/ v systému 

Ukazatel Počet žádostí o zaměstnání v podniku 

Výpočet Počet žádostí o zaměstnání v podniku za dané období 

Účel metriky Zjištění zájmu o zaměstnání v podniku, atraktivita společnosti 

Návaznost na KRI Kvalifikovaní a spokojení pracovníci 
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Evidence personálního 

oddělení týkající se 

zaměstnanců 

0 - 
Zlepšení obrazu firmy, 

aktualizace inzerátů 

Vytvoření evidence 

personálního oddělení v MS 

Excel/ v systému 

Ukazatel 
Pracovníci, kteří získají každý měsíc ústní zpětnou vazbu o 

své výkonnosti 

Výpočet 
Počet pracovníků, se kterými byl uskutečněn rozhovor o 

jejich výkonnosti za dané období 

Účel metriky 
Zjištění, zda vedoucí pracovníci pravidelně komunikují a hodnotí své 
podřízené 

Návaznost na KRI Kvalifikovaní a spokojení pracovníci 

Průzkum zaměstnanců M . 
Informování příslušných 

pracovníků 

Vytvoření krátkého 

zaměstnaneckého průzkumu 

Ukazatel Ukazatel delegování 

Výpočet 
Počet pracovníků a manažerů, kteří uvádějí, že jsou 

zmocněni, průzkum pracovníků 

Účel metriky 
Zjištění úrovně delegování jako předpokladu pro pružně fungující 
organizaci 

Návaznost na KRI Kvalifikovaní a spokojení pracovníci 

Průzkum zaměstnanců Č - 
Informování příslušných 

vedoucích pracovníků 

Vytvoření krátkého 

zaměstnaneckého průzkumu 

Ukazatel Měřítka bezpečnosti 

Výpočet Počet dnů ztracených z nějakého důvodu  (nehody, úrazy) 

Účel metriky Evidování nehod, úrazů 

Návaznost na KRI Kvalifikovaní a spokojení pracovníci, efektivní provoz 

Evidence BOZP M - 

Zjištění příčin, náprava 

pro neopakování se do 

budoucna 

- 

4.2.13 Návrh nových procesů, náklady spojené 

s implementováním systému metrik 

Zavedení systému s sebou přinese náklady v podobě zvýšené administrace v oblasti sběru dat 

jako podkladů pro vyhodnocení ukazatelů. Jedná se hlavně o oblasti tvorby nových evidencí, 

které je možné sledovat v Excelu nebo lépe přímo v řídícím systému. Další oblastí je sledování 

výrobních časů a jejich přiřazení k jednotlivým projektům a tvorba nových atributů pro 

sledování změn a řízení plánování. Všechny tyto evidence byly postupně uvedeny v tabulkách 

pro jednotlivé ukazatele.  Jejich zavedení s sebou nese určité náklady jak v podobě času, tak i 

peněz na vývoj nových částí systému.  

Společnost v současné době zavádí nový systém pro řízení výroby, který je stále vyvíjen. Tato 

doba se tedy jeví jako vhodná pro zahrnutí výše zmíněných částí do systému, náklady budou 

nyní nižší, než kdyby je společnost chtěla vynaložit v budoucnu. Další oblastí je zavedení 

analytického členění nákladů v účetnictví, které se jeví jako nutnost pro efektivní alokování 

nákladů a zjišťování ziskovosti. V lidských zdrojích je jako zdroj uveden ještě zaměstnanecký 
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průzkum. Tento zdroj dat je na zvážení společnosti, zda se chce takto zabývat spokojeností 

zaměstnanců a zjišťováním kvality řízení lidských zdrojů. V dnešní době je lidský kapitál 

důležitou součástí společnosti, měl by být proto dostatečně rozvíjen.  

Zavedení systému metrik tedy s sebou nese náklady, které je nutné vynaložit po získání 

důležitých informací o stavu procesů ve společnosti. Tyto náklady se ale vrátí ve zvýšení 

efektivity podnikových procesů a zvyšování kvality, a to jak v oblasti procesů, tak i samotných 

produktů.  

Co se týká vlastního vyhodnocení a zobrazování výsledků, je možné využít řady programů. Pro 

Společnost A je nejdostupnější možností MS Excel. Níže je uvede příklad zdrojového souboru 

dat a možnosti formátu vyhodnocení pro konstrukci. 

 

 

Obrázek 4-2 Příklad zdrojového souboru dat – první část 

 

 

Obrázek 4-3 Příklad zdrojového souboru dat – druhá část 

Do takto připraveného souboru lze data nakopírovat z jiného excelového souboru nebo 

exportem ze systému, nebo je přímo napojit na datový sklad. Na základě takto sestavených 
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dat lze pomocí excelovských funkcí automaticky generovat report, jeho příklad je uveden 

na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 4-4 Příklad reportu pro konstrukci Společnosti A v MS Excel 

Další možností je využití speciálního software pro zpracování metrik KPI. Společnost A v této 

souvislosti vyjádřila zájem o použití programu Power BI. Tento program od společnosti 

Microsoft slouží ke správě a vizualizaci dat. Obsahuje řadu předdefinovaných funkcí a 

dashboardů pro přehlednost zobrazování a lze jej napojit na datový zdroj v podobě lokálního 

serveru nebo externích souborů. Tento program je přímo určený pro analýzu dat, jeho využití 

je ale zpoplatněné a je třeba pracovníky pro práci v něm zaškolit. Je na zvážení společnosti, zda 

chce investovat do nového softwaru, který je pro tvorbu dashboardů sofistikovanější, nebo zda 

využije program již aktuálně vlastněný, se kterým umí pracovat většina zaměstnanců. 

V rámci aplikace nového systému výkonnostních metrik a tím hodnocení efektivnosti 

výrobního procesu Společnosti A se jeví jako vhodné vytvořit nové oddělení a s ním dílčí 

proces, a to Řízení kvality. Toto oddělení by zabezpečovalo reporting nutný pro sledování 
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ukazatelů výkonnosti a další aktivity v rámci zvyšování kvality. Jeho úkolem by také byla 

tvorba dokumentů pro správu procesů a nastavování systému řízení hodnotového toku 

společnosti. Po zavedení procesu Kvalita se jeví vhodné zavést ukazatele výkonnosti i pro toto 

oddělení. 

Tabulka 4-16 KPI Společnosti A pro Kvalitu 

Zdroj dat PH K Akce Úkony spojené s novou evidencí 

Ukazatel Servisní zásahy nebo stížnosti ve vztahu k prodané jednotce 

Výpočet 
Počet reklamací od zákazníka za dané období týkající se 

jednotlivých produktů 

Účel metriky Zjištění počtu reklamací od zákazníka 

Návaznost na KRI Výnosnost investice a růst rentability 

Evidence servisních 

zásahů - nekvalit na 

výrobcích 

M 0 

>0 zjištění příčin 

reklamací, 

odstranění, náprava 

Vložení evidence servisních zásahů 

týkajících se jednotlivých produktů do 

softwaru 

Ukazatel Náklady na nápravu kvality  

Výpočet Náklady vynaložené na přepracování, reklamace, 

Účel metriky Zjištění náklad nutných k opravě nekvalit na produktu 

Návaznost na KRI Efektivní provoz 

Účetnictví M - 

Kontrola výše 

nákladů, sledování 

trendu 

Vytvoření analytické evidence v účtech 

- možnosti přiřazení nákladů na 

přepracování a reklamace k 

jednotlivým projektům 

Ukazatel 
Procento produktů, u nichž první návrh zcela splňoval funkční 

specifikace zákazníka 

Výpočet Počet kompletních produktů bez oprav/ celkový počet produktů 

Účel metriky 
Zjištění kvality procesu získávání požadavků zákazníka a tvorby 
dokumentace projektu 

Návaznost na KRI Výnosnost investice a růst rentability 

Evidence 

přepracování na 

projektech 

Č 1 

Zjištění příčin, 

náprava procesu do 

budoucna 

Vytvoření evidence zákaznických 

požadavků na přepracování po 

přejímce zákazníkem 
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5. Návrh nových ukazatelů pro Společnost B 

Pro názornost a možnost porovnání bylo v rámci práce spolupracováno s další společností, která 

se zabývá výrobou plastových a kovových dílů, sloužících k montáži konečného výrobku 

v dalších článcích dodavatelského řetězce. Tato společnost je v práci pro zachování anonymity 

označena jako Společnost B. Díly jsou vyráběny na plně a poloautomatických strojích určených 

pro lisování plastových a kovových dílů, část výrobků také vyžaduje montáž částí. Výroba je 

rozdělena do dvou hal, v obou je zaveden automatický rozvod plastové drtě jako výchozího 

materiálu k jednotlivým strojům. Pro kovové díly tvoří vstupní materiál plech z příslušného 

materiálu, který stojí na vstupu u každého stroje zvlášť. Společnost má také vlastní nástrojárnu 

pro péči o nástroje a přípravky a pro výrobu náhradních dílů. Skladování má řešeno externě, 

výrobky jsou do skladu odváženy několikrát za den pomocí nákladních automobilů. Celkem 

společnost vyrábí asi 1600 různých produktů dle specifikací zákazníků. Na následujícím 

obrázku je uvedena procesní mapa Společnosti B. 

 

Obrázek 5-1 Procesní mapa Společnosti B 
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Společnost má čtyři hlavní procesy, a to lisovnu kovů, plastů, montáž a výrobu nástrojů, 

přípravků a náhradních dílů. Mezi podpůrné procesy patří Zpracování požadavků zákazníků, 

Návrh výrobků a výrobního procesu, Řízení dodavatelů, Nakupování, Logistika a skladování, 

Preventivní a prediktivní údržba strojů a výrobních nástrojů, Řízení měřícího zařízení, Řízení 

lidských zdrojů, Řízení dokumentace, záznamů a dat, Řízení činností ICT, Řízení BOZP a PO 

a Řízení životního prostředí. Společnost má také manažerské procesy jako je Strategické 

plánování a trvalé zlepšování, Interní a externí komunikace, Péče o zákazníky, marketing, PR, 

Finanční controlling, účetnictví, Interní audit a Řízení neshod, reklamací, opatření k nápravě. 

Společnost má zavedeno řízení jakosti dle normy ISO 9001 a dalších norem týkajících se jejího 

zaměření. Společnost je řízena na základě pravidel Six Sigma, cílí tedy na odstranění všech vad, 

a to jak v procesech i výrobcích a trvalé zlepšování. Pro Společnost B je tedy velmi důležitá 

perspektiva zlepšovacích projektů a jejich návratnost, využívá rozdělení zaměstnanců do beltů, 

kategorií dle jejich zkušeností, tak jak je stanovuje definice Six Sigma. Velmi důležitá je také 

zákaznická perspektiva a jejich spokojenost.  

Společnost B klade velký důraz na kvalitu svých procesů a má tedy již zavedený systém měření 

výkonnosti pomocí KPI. Má pravidelně stanovené termíny jejich vyhodnocování, k jejich 

zpracování využívá program MS Excel. Tak jak je to v souladu s pravidly využívání metriky 

pomocí KPI si je společnost vědoma nutnosti ukazatele průběžně aktualizovat a upravovat.  

5.1 Současný systém metrik 

V následující tabulce jsou uvedeny současně sledované metriky KPI pro jednotlivé procesy. 

Metriky jsou rozděleny dle jednotlivých procesů, přičemž každému procesu je přiřazeno 1-5 

KPI. Společnost v rámci zachování anonymity souhlasí pouze s uveřejněním názvů ukazatelů, 

bez hodnot a cílových kritérií. V práci jsou proto uvedeny pouze názvy a způsob výpočtu 

ukazatele. Společnost vidí jistou možnost zlepšení v oblastech jako je strategické plánování a 

hlavní výrobní procesy. 

Tabulka 5-1 KPI Společnosti B [27] 

Proces KPI efektivita KPI výpočet 

M 01 Strategické plánování 
a řízení společnosti trvalé 
zlepšování 

Tržby Ziskovost celého závodu 

Kaizen participace (návrhy na 
zlepšení) 

Počet realizovaných / Počet 
podaných Kaizenů 

Úspora z neustálého 
zlepšování  

 Úspory z aplikace projektů 
neustálého zlepšování 

5S průměrný výsledek 
hodnocení 

5S plnění plánovaných 
hodnocení 

M 02 Interní a externí 
komunikace 

Periodicita dodržení 
reportingu 

Dodržení termínu externích 
reportů 
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M 03 Péče o zákazníky, 
marketing, PR 

Počet aktivit komunitního 
servisu 

 Počet aktivit komunitního 
servisu 

Ukazatele vyžadované od 
zákazníků 

Hodnocení na zákaznických 
portálech  

M 04 Finanční controlling, 
účetnictví 

Provozní zisk Tržby - materiál - mzdy - režie 

Cash flow  
Provozní zisk + odpisy + změna 
rezerv + změna pohledávek + 

změna zásob 

M 05 Interní audit 

% auditů provedeno dle 
Programu auditů 

 Provedené audity/ 
naplánované audity 

Počet opakovaných auditů Počet opakovaných auditů 

M 06 Řízení neshod, 
reklamací, opatření k 
nápravě 

Počet reklamací % COQ / tržby 

PPB (parts per bilion – počet 
částí na miliardu částí) 

Počet neshodných kusů k 
počtu odeslaných k 
zákazníkům/1 bilion 

P 01 Zpracování požadavků 
zákazníků 

Implementace systémových 
požadavků zákazníků v rámci 
Společnosti B 

  

P 02 Návrh výrobku a 
výrobního procesu 

Splnění milníků projektu dle 
fáze 

Ziskovost projektu po 3 
měsících  

P 03 Řízení dodavatelů a 
nakupování 

Počet reklamací 
Úspěšnost přefakturace 
nákladů na dodavatele 

Hodnota dodavatelského PPM 
 Počet vadných kusů/ celkový 
počet kusů 

P 04 Logistika a skladování 
OTD (On time delivery – 
včasné dodávky) 

Porovnání zákaznických 
termínů vs skutečně 
odeslaného 

P 05 Preventivní a 
prediktivní údržba strojů a 
výrobních nástrojů 

Splnění požadavků na údržbu  
Dostupnost strojů z důvodu 
poruch 

Počet opakovaných oprav za 1 
rok – Lisovna plastů 

Odpracované hodiny na 1 
zakázku – Lisovna plastů 

Počet opakovaných oprav za 1 
rok – Lisovna kovů 

Odpracované hodiny na 1 
zakázku – Lisovna kovů 

P 06 Řízení měřícího 
zařízení 

Provedení kalibrací v 
požadovaných termínech 

Náklady na kalibrace 

P 07 Řízení lidských zdrojů 

Fluktuace 
 Průměrná dobrovolná 
fluktuace 

Absentérství Počet hodin dlouhodobých 
absencí 

Rozpočet na tréninkový plán 
bude dodržen 

 Plnění rozpočtu na tréninkový 
plán v % 
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P 08 Řízení dokumentace, 
záznamů a dat 

Skartační lhůty  Dodržování skartačních lhůt 

P 09 Řízení činností Back 
office 

Včasné vyúčtování cestovního 
příkazu 

 Včasné vyúčtování cestovního 
příkazu 

P 10 Řízení činností ICT 
(informační a komunikační 
technologie) 

Failed backups (nepovedené 
zálohy) 

Počet neúspěšných 
zálohovacích úloh / celkový 
počet úloh 

Servisní požadavky  Plnění servisních požadavků 

P 11 Řízení BOZP a PO 

Severity rate (míra závažnosti 
incidentů) 

Ztracený čas z důvodu 

incidentu 

Frequency rate (míra četnosti 
nehod) 

 Počet dnů incidentu * 200 000 

/ odpracované hodiny 

P 12 Řízení životního 
prostředí 

Energie  potřeba elektřiny 

Voda Spotřeba vody 

Celkový opad 
 Celkový objem 
vyprodukovaného odpadu 

Recyklovaný odpad 
Recyklovaný opad/ celkový 
opad 

H 01 Lisování kovů 

OEE (celková efektivita) 
Celková efektivita zařízení, 
vztaženo na odpracovanou 
hodinu 

IPPM (interní parts per milion 
– počet částí z milionu) 

Počet neshodně vyrobených 
kusů k počtu celkově 
vyrobených / 1 milion 

H 02 Lisování plastů 

OEE (celková efektivita) 
Celková efektivita zařízení, 
vztaženo na odpracovanou 
hodinu 

IPPM (interní parts per milion 
– počet částí z milionu) 

Počet neshodně vyrobených 
kusů k počtu celkově 
vyrobených / 1 milion 

H 03 Montáž + BMS 

Efektivita 
Využití strojů, vztaženo na 
odpracovanou hodinu 

IPPM (interní parts per milion 
– počet částí z milionu) 

Počet neshodně vyrobených 
kusů k počtu celkově 
vyrobených / 1 milion 

H 04 Výroba nástrojů, 
přípravků a náhradních dílů 

Počet strojních hodin za týden 
Vztaženo na odpracovanou 
hodinu 
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5.2 Návrh nových ukazatelů KPI v jednotlivých oblastech 

5.2.1 Strategické plánování a řízení společnosti, trvalé zlepšování 

V oblasti strategické plánování a řízení společnosti jsou vedle ukazatelů týkajících se 

neustálého zlepšování na základě aplikace Six Sigma sledovány tržby. Z pohledu sledování 

vývoje tržeb a jejich členění se jeví vhodné sledovat tržby ve vztahu k podílu segmentu na trhu 

a na jednotlivé zákazníky. Tyto hodnoty představují ukazatele Podíl na trhu a Tržby na 

zákazníka. 

Tabulka 5-2KPI Společnosti B pro Strategické plánování a řízení společnosti 

Ukazatel Výpočet Účel metriky PH Zdroj dat 

Podíl na trhu 

Tržby společnosti za 

dané období/ celkové 

tržby v tržním segmentu 

za dané období 

Zjištění podílu na trhu 

v daném segmentu a 

jeho vývoje 

R 

Účetnictví, 

Český statistický 

úřad 

Tržby na 

zákazníka 

Tržby za dané období 

dle jednotlivých 

zákazníků 

Zjištění obejmu dle 

jednotlivých zákazníků 

za dané období 

Č Účetnictví 

5.2.2 Péče o zákazníky, marketing, PR 

Další důležitou oblastí je péče o zákazníky, marketing a PR. V této oblasti společnost sleduje 

počet aktivit komunitního servisu a ukazatele spojené přímo s jejími konkrétními zákazníky, 

které v práci nejsou uvedeny z důvodu zachování diskrétnosti informací.  

Oblast péče o zákazníky je obecně jednou z klíčových oblastí určujících dlouhodobou 

prosperitu společnosti. Z tohoto pohledu je vhodné mezi KPI zařadit další ukazatele jako je 

Spokojenost zákazníků a Kvalita v externích auditech. 

Tabulka 5-3 KPI Společnosti B pro Péči o zákazníky, marketing, PR 

Ukazatel Výpočet Účel metriky PH Zdroj dat 

Spokojenost 

zákazníků 

Celkové reklamace/ 

celkové tržby 

Zjištění kvality z 

pohledu zákaznické 

perspektivy 

M 

Účetnictví, 

evidence 

reklamací 

Kvalita v 

externích 

auditech 

Počet chyb v kvalitě v 

externích auditech 

Problémy s kvalitou 

zjištěné při auditech 

produktu mimo podnik 

Č 
Komunikace se 

zákazníkem 
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5.2.3 Finanční controlling, účetnictví 

V této oblasti společnost sleduje Provozní zisk a Cash flow. Z pohledu sledování zvyšování 

hodnoty investovaného kapitálu se jeví vhodné sledovat ukazatel EVA, který představuje 

ekonomický zisk zahrnující i náklady ušlé příležitosti. Vhodným ukazatelem pro sledování je 

také Plnění obchodního plánu, které porovnává skutečné tržby a jejich výhled s obchodním 

plánem. Níže jsou uvedeny výpočty ukazatelů.  

Tabulka 5-4 KPI Společnosti B pro Finanční controlling, účetnictví 

Ukazatel Výpočet Účel metriky PH Zdroj dat 

EVA 

Čistý zisk – náklad na 

vlastní kapitál x vlastní 

kapitál 

Zjištění výnosnosti 

investovaného kapitálu 
M Účetnictví 

Plnění 

obchodního 

plánu 

Skutečné tržby  +  

výhled tržeb  /  

Obchodní plán  

Zjištění plnění 

obchodního plánu - 

porovnání se skutečnými 

tržbami 

M 
Účetnictví, 

obchodní plán 

5.2.4 Logistika a skladování 

Logistika a skladování představuje další důležitou oblast z pohledu nákladovosti. V této oblasti 

společnost sleduje pouze ukazatel týkající se včasných dodávek, je vhodné jej doplnit o další 

ukazatele jako je Spolehlivost dodavatelů a Skladové položky nad/pod cílovými limity. 

Tabulka 5-5 KPI Společnosti B pro Logistiku a skladování 

Ukazatel Výpočet Účel metriky PH Zdroj dat 

Spolehlivost 

dodavatelů 

Dodávky dodané 

korektně/ celkové 

dodávky 

Zjištění spolehlivosti 

dodávek od 

jednotlivých dodavatelů 

M Evidence skladu 

Skladové 

položky 

nad/pod 

cílovými limity 

Počet skladových 

položek mimo cílové 

limity 

Zajištění optimálního 

množství skladových 

zásob z hlediska 

dostupnosti zboží a 

investovaného kapitálu 

M Evidence skladu 

5.2.5 Řízení lidských zdrojů 

V oblasti lidských zdrojů sleduje společnost průměrnou dobrovolnou fluktuaci, absentérství a 

rozpočet na tréninkový plán. Tyto ukazatele jsou pro danou oblast důležité, vzhledem 

k zásadnosti lidského kapitálu pro fungování společnosti se jeví jako vhodné doplnit je ještě o 



 

 

62 

 

další ukazatele zobrazující zvyšování kvalifikace a spokojenosti zaměstnanců, patří sem 

ukazatele jako je Počet dní školení na zaměstnance a Koeficient přesčasů. 

Tabulka 5-6 KPI Společnosti B pro Řízení lidských zdrojů 

Ukazatel Výpočet Účel metriky PH Zdroj dat 

Školení 

zaměstnanců 

Počet dní školení v daném 

měsíci/ celkový počet 

zaměstnanců 

Zjištění frekvence 

školení jako 

předpokladu pro 

kvalifikovanou 

pracovní sílu 

M 

Evidence 

lidských 

zdrojů 

Koeficient 

přesčasů 

Přesčasové hodiny celkem 

/ celkový počet 

zaměstnanců 

Zjištění plnění 

obchodního plánu - 

porovnání se 

skutečnými tržbami 

M 

Účetnictví, 

evidence 

docházky 

5.2.6 Řízení BOZP a PO 

Společnost klade velký důraz na řízení bezpečnosti práce a požární ochranu. V současnosti 

sleduje ukazatele Severity rate (míra závažnosti incidentů) jako ztracený čas z důvodu 

bezpečnostního incidentu a frequency rate (míra četnosti nehod) jako počet incidentů vztažený 

na odpracované hodiny.  

V následující tabulce jsou uvedeny další dva vhodné ukazatele pro sledování v této oblasti, a to 

Kontroly BOZP a Školení pro první pomoc a bezpečnost na pracovišti. 

Tabulka 5-7 KPI Společnosti B pro řízení BOZP a PO 

Ukazatel Výpočet Účel metriky PH Zdroj dat 

Kontroly BOZP 

Počet nesrovnalostí 

nalezených při auditu 

BOZP 

Dodržení termínů 

kontrol a podmínek 

BOZP a PO 

R 
Kontroly BOZP 

a PO 

Školení pro 

první pomoc a 

bezpečnost na 

pracovišti 

Počet pracovníků 

vyškolených pro první 

pomoc a bezpečnost na 

pracovišti 

Zajištění dostatečného 

proškolení pracovníků 

v oblasti první pomoci 

a bezpečnosti na 

pracovišti 

Č 
Školení 

pracovníků 

5.2.7 Lisovna plastů, kovů a montáž 

V oblasti hlavních výrobních procesů společnost sleduje ukazatele OEE – celkovou efektivitu 

zařízení, efektivitu jako využití strojů a PPM. Ukazatel PPM poukazuje na chybovost 

v produktech jako podíl chybných výrobků ku celkovému počtu vyrobených kusů. Ukazatel 
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OEE představuje celkové ztráty z důvodu prostojů, oprav, poruch strojů a nekvality výrobků. 

Jeho výpočet je následující. 

OEE = dostupnost (skutečný čas výroby/plánovaný čas výroby) x výkon (skutečně vyrobené 

množství/teoreticky vyrobené normované množství), kvalita (celkové množství shodných 

výrobků/celkové množství všech výrobků) x 100% [34] 

OEE představuje komplexní ukazatel shrnující jak výkon, tak i kvalitu výrobního procesu. Pro 

průběžné sledování výrobního procesu je vhodné sledovat zvlášť i ukazatele zaměřené 

jednotlivě na efektivitu výroby a využití výrobních zařízení, jako jsou Produktivita, určující 

poměr produktivně vynaložené výrobní doby k neproduktivní (ideálně se blíží hodnotě 1) a 

Využití výrobního zařízení, který zobrazuje kapacitní využitelnost výrobního zařízení. Jejich 

výpočet je následující. 

Tabulka 5-8 KPI Společnosti B pro Lisovnu plastů, kovů a montáž 

Ukazatel Výpočet Účel metriky PH Zdroj dat 

Produktivita 

Výrobní čas celkem (VČ)/ 

VČ + prostoje + 

manipulace a doprava + 

dozor a kontrola 

Zjištění poměru 

neproduktivních časů 

ve výrobě 

M Výrobní časy 

Využití 

výrobního 

zařízení 

Prostoje výrobního 

zařízení celkem/ celkové 

použité výrobní hodiny 

Zjištění poměru 

prostojů výrobního 

zařízení 

M Výrobní časy 

5.2.8 Další oblasti Společnosti B a vykazování výsledků 

V dalších oblastech jako je Interní a externí komunikace, Interní audit, Řízení neshod, 

reklamací, opatření k nápravě, Návrh výrobku a výrobního procesu, Řízení neshod a reklamací, 

Řízení dodavatelů a nakupování, Životního prostředí, Výroba nástrojů, přípravků a náhradních 

dílů a dalších se současné ukazatele jeví jako dostačující.  

Vzhledem k aplikaci řízení společnosti na základě Six Sigma je Společnost B schopna sledovat 

všechna potřebná data pro nové ukazatele bez větších obtíží a dalších nákladů. Ukazatele 

vychází z dat z účetnictví, výrobních časů, údajů ohledně skladových zásob a dalších interních 

evidencí. 

Společnost využívá k vyhodnocování KPI program MS Excel, který je na jejich vyhodnocení 

postačující. Co se týká jejich zobrazení, jsou uvedena v jedné velké tabulce. Zde by mohlo být 

na zvážení, zda v rámci přehlednosti nerozdělit KPI do více listů dle oblastí a přidat i grafické 

zobrazení v podobě grafů. 

Společnost pro vyhodnocení neustálého zlepšování využívá oblast Strategické plánování a 

řízení společnosti a neustálé zlepšování. Zde se vzhledem k důležitosti této oblasti jeví jako 

vhodné ji rozdělit na dvě části a vykazovat výsledky z neustálého zlepšování zvlášť v rámci 

jednoho procesu, který by mohl být nazván například Neustálé zlepšování a inovace. Vedle již 
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výše zmíněných ukazatelů vztahujících se k Six Sigma, by mohl obsahovat další ukazatele 

uvedené v tabulce níže. 

Tabulka 5-9 KPI Společnosti B pro Neustálé zlepšování a inovace 

Ukazatel Výpočet Účel metriky PH Zdroj dat 

Nástroje a metody 

Počet nástrojů a 

metod dostupných 

zaměstnancům pro 

inovace 

Zjištění aktualizace 

podnikových 

nástrojů pro neustálé 

zlepšování 

R Interní evidence 

Čas přeměny 

Průměrný čas 

přeměny nápadu v 

jeho implementaci 

Zjištění pružnosti 

systému neustálého 

zlepšování 

Č Interní evidence 
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Závěr 

V práci je uveden teoretický přehled týkající se procesního přístupu a jeho přínosy pro 

společnost. Je zde zdůrazněna důležitost efektivního měření výkonnosti a uveden přehled 

metod a nástrojů zabývajících se měřením výkonnosti. Patří sem metody jako je TQM, Six 

Sigma, Balanced Scorecard a hodnocení pomocí KRI, PI a KPI.  

V druhé kapitole je uvedena analýza společnosti a vybrána metoda pro sestavení systému 

metrik, a to metoda využívající rozčlenění metrik na KRI, PI a KPI díky její přizpůsobitelnosti 

danému firemnímu prostředí a také její vypovídací hodnotě vzhledem k hodnocení výkonnosti 

efektivity provozu. 

V třetí kapitole je uvedena definice metrik se zaměřením na klíčové ukazatele výkonnosti. Je 

zde popsána jejich důležitost a složitost výběru, s důrazem na zvolení správných metrik a 

postupu zpracování ve společnosti. Jsou zde uvedeny oblasti použití KPI jako jsou například 

zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci, procesy a inovace. Příklady KPI a jejich rozčlenění jsou 

uvedeny v příloze. 

Další část je věnována návrhu nastavení systému metrik u vybrané společnosti. Jedná se o 

strojírenského producenta s kusovou výrobou, který se v současné době snaží nastavit systém 

řízení kvality, v práci je označován jako Společnost A. Po analýze procesů jsou nejdříve 

nastaveny hlavní cíle KRI, poté jsou k jednotlivým oblastem přiřazeny skupiny ukazatelů dle 

potřeb společnosti. Jedná se o oblasti jako je obchod, konstrukce, technologie, výroba, montáž, 

skladování, správa budov a zařízení, finance, lidské zdroje a další. Systém metrik je vypracován 

tak, aby mohl být začleněn do řízení kvality dané společnosti a přispívat tak k optimalizaci 

jejích procesů a efektivnímu fungování. 

V rámci práce bylo spolupracováno ještě s jednou společností označovanou jako Společnost B. 

Jedná se také o strojírenskou firmu ale s hromadnou výrobou a již propracovaným systémem 

řízení kvality. Cílem bylo systém aktualizovat a doplnit o nové ukazatele. 

Ze srovnání společností je patrná nutnost vybírat metriky přímo dle potřeb konkrétní 

společnosti. Ačkoli se jedná o dvě výrobní společnosti z oblasti strojírenství, jedna má kusovou 

výrobu, druhá hromadnou. Z toho pramení rozdílný tlak na kvalitu a inovace. Pro Společnost 

B je velmi důležité vyrábět s co nejnižší zmetkovostí (ukazatele PPM) a co nejvyšší kvalitou 

procesu. Oproti tomu Společnost A zahrnuje do svého procesu velkou část vývoje u každého 

produktu, což s sebou přináší i chybovost a složitost výroby, kterou se snaží minimalizovat. 

Dalším důležitým faktorem pro Společnost A je také tlak na plnění plánu. Všechna tato kritéria 

se odráží ve zvoleném systému metrik pro danou společnost. 

Cílem práce je provést teoretický rozbor týkající se výkonnostních metrik a nastavit systém 

metrik pro vybranou společnost. Tohoto cíle bylo v práci dosaženo, dalším postupem v projektu 

je implementace systémů metrik v podnikové praxi.  

Společnost A je v současnosti ve fázi schvalování KRI – strategických cílů společnosti a 

probíhají jednání s dodavatelskou společností poskytující výrobní software ohledně jeho 
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úpravy a možností získávání dat. Další fází bude komunikace se zaměstnanci a schvalování 

jednotlivých KPI. Společnost B se chystá na projednávání aktualizace systému metrik v rámci 

vyššího managementu společnosti.  
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