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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení výkonnosti vybrané společnosti 

s využitím metody Balanced Scorecard. První část práce obsahuje cíle, metodiku  

a teoretická východiska pro danou problematiku. Další část je věnována představení 

vybrané společnosti, strategické a finanční analýze. V závěrečné části na základě výstupů 

provedených analýz je zpracován návrh implementace modelu BSC za účelem zvýšení 

výkonnosti společnosti. 

Abstract 

The diploma thesis deals with the issues of evaluating the performance of a selected 

company using the Balanced Scorecard method. The first part of the thesis contains the 

goals, methodology, and theoretical basis for the issues. The next part is devoted to the 

introduction of the selected company, strategic and financial analysis. In the final part, 

based on the outputs of the analyzes, a proposal for the implementation of the BSC model 

is prepared in order to increase the performance of the company.  

Klíčová slova 

měření výkonnosti, strategie, Balanced Scorecard, perspektivy BSC, strategická analýza, 

finanční analýza 

Key words 

performance measurement, strategy, Balanced Scorecard, BSC perspectives, strategy 

analysis, financial analysis 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace 

ŠTOLLEROVÁ, Radka. Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced 

Scorecard [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-05-15]. Dostupné z: 

https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/127575. Diplomová práce. Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta podnikatelská, Ústav financí. Vedoucí práce Vojtěch Bartoš.    

https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/127575


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení  

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

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

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

s právem autorským).  

V Brně dne 15. května 2020 

 

 

 ………………………………  

podpis studenta  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Ráda bych tímto poděkovala mému vedoucímu diplomové práce, panu  

doc. Ing. Vojtěchu Bartošovi, Ph.D., za cenné rady, připomínky a odborné vedení práce. 

Dále bych chtěla poděkovat mé rodině, přátelům, a zejména mému příteli  

Ing. Eriku Ondrušovi za neustálou podporu během studia.   



  

OBSAH 

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

1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ ..................................... 12 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE .............................................................. 14 

2.1 Výkonnost společnosti .................................................................................... 14 

2.2 Měření výkonnosti společnosti a přístupy ...................................................... 14 

2.2.1 EFQM Model Excelence ........................................................................ 15 

2.2.2 Six Sigma ................................................................................................ 19 

2.2.3 Benchmarking ......................................................................................... 20 

2.2.4 Balanced Scorecard ................................................................................. 22 

2.3 Strategická analýza ......................................................................................... 40 

2.3.1 Analýza vnějšího prostředí ..................................................................... 40 

2.3.2 Analýza vnitřního prostředí .................................................................... 42 

2.3.3 SWOT analýza ........................................................................................ 42 

2.4 Vybrané ukazatele finanční analýzy ............................................................... 43 

2.4.1 Analýza likvidity..................................................................................... 43 

2.4.2 Analýza zadluženosti .............................................................................. 44 

2.4.3 Analýza řízení aktiv ................................................................................ 46 

2.4.4 Analýza rentability .................................................................................. 47 

3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ................................................................... 49 

3.1 Základní informace o společnosti ................................................................... 49 

3.1.1 Historie společnosti................................................................................. 49 

3.1.2 Organizační struktura společnosti ........................................................... 50 



  

3.1.3 Obchodní program společnosti ............................................................... 50 

3.1.4 Hlavní trhy a zákazníci ........................................................................... 51 

3.2 PESTLE analýza ............................................................................................. 51 

3.3 Analýza odvětví pomocí Porterova modelu pěti sil ........................................ 57 

3.4 Analýza vnitřního prostředí 7S ....................................................................... 60 

3.5 Finanční analýza společnosti .......................................................................... 62 

3.5.1 Analýza poměrových ukazatelů .............................................................. 64 

3.6 Shrnutí výsledků finanční analýza .................................................................. 74 

3.7 SWOT analýza ................................................................................................ 75 

4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ .............................................................................. 77 

4.1 Vytvoření organizačních předpokladů ............................................................ 77 

4.1.1 Určení architektury BSC ......................................................................... 77 

4.1.2 Sestavení a proškolení projektového týmu ............................................. 77 

4.1.3 Sestavení časového harmonogramu implementace BSC ........................ 78 

4.1.4 Zohlednění rizik spojených s implementací BSC ................................... 80 

4.2 Strategie a vize společnosti ............................................................................. 84 

4.3 Tvorba Balanced Scorecard ............................................................................ 84 

4.3.1 Finanční perspektiva ............................................................................... 85 

4.3.2 Zákaznická perspektiva ........................................................................... 87 

4.3.3 Perspektiva interních procesů ................................................................. 90 

4.3.4 Perspektiva učení se a růstu .................................................................... 93 

4.3.5 Strategická mapa ..................................................................................... 97 

4.4 Shrnutí perspektiv BSC .................................................................................. 99 



  

4.5 Proces rozšíření roll-out ................................................................................ 101 

4.6 Přínosy implementace BSC .......................................................................... 101 

ZÁVĚR ......................................................................................................................... 103 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ .............................................................................. 105 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ .................................................. 109 

SEZNAM VZORCŮ..................................................................................................... 110 

SEZNAM GRAFŮ ....................................................................................................... 111 

SEZNAM OBRÁZKŮ .................................................................................................. 112 

SEZNAM TABULEK .................................................................................................. 113 

SEZNAM PŘÍLOH....................................................................................................... 114 



 11 

ÚVOD 

Současné podnikatelské prostředí se vyznačuje nejen dynamickými změnami, vysokou 

konkurencí, ale i silně globalizovaným trhem. Pro zajištění dlouhotrvajícího úspěchu 

v tomto náročném prostředí je proto bezesporu nutná identifikace a tvorba podnikové 

strategie, jenž je souborem klíčových rozhodnutí vedení společnosti. Aby došlo  

k zajištění odolnosti této strategie vůči změnám v okolí, je nutné věnovat pozornost 

příslušným analýzám, které umožňují společnosti rychle a efektivně strategii upravit. Bez 

kvalitně zpracované strategie a její následné implementace, není zabezpečena prosperita 

společnosti, její směřování a naplnění dlouhodobých cílů.  

Nezbytnou podmínkou pro realizaci strategie je využívání metod a nástrojů strategického 

řízení, které přispívají k vyšší výkonnosti a konkurenceschopnosti.  Skvělým způsobem, 

jak porozumět, řídit a zlepšovat to, co společnost dělá, poskytují systémy měření 

výkonnosti. Správný výběr nástrojů pro měření je jeden z prvních klíčových kroků 

k úspěchu, jelikož v rozhodovacích procesech je nezbytné dostatečné množství 

relevantních informací pro rozhodování ve prospěch společnosti. 

Jednotlivci, kteří systém měření výkonnosti navrhují, musí mít rozsáhlé znalosti  

o strategickém plánu společnosti a celkových cílech stanovených organizací. Výhodou 

dobrého systému řízení výkonnosti je zvýšená retence zaměstnanců, jejich spokojenost, 

lepší komunikace mezi různými úrovněmi řízení, zvýšená produktivita a snižování 

nákladů.  

Pro účely této diplomové práce jsem vybrala systém Balanced Scorecard pro hodnocení 

výkonnosti společnosti, která se zabývá autorizovaným prodejem a servisem automobilů 

značek Renault a Dacia. Jedná se o nejznámější moderní přístup, který se zaměřuje 

nejenom na finanční měřítka výkonnosti, ale doplňuje je o nová měřítka hybných sil 

budoucí výkonnosti společnosti. Pomocí tohoto nástroje dochází k transformaci strategie, 

zohledňující vizi do uceleného a srozumitelného souboru měřítek, za účelem zvýšení 

podnikové výkonnosti.  
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Hlavním cílem této diplomové práce je komplexní zhodnocení výkonnosti společnosti, 

která se zabývá autorizovaným prodejem a servisem osobních a užitkových automobilů 

značky Renault a Dacia pomocí metody Balanced Scorecard. Dále na základě 

provedených analýz, navrhnout měřítka a ukazatele výkonnosti vedoucí k realizaci 

strategických cílů.  

Dílčí cíle diplomové práce jsou: 

x pomocí literární rešerše vypracovat teoretická východiska, vymezit oblast měření 

výkonnosti a objasnit přístup Balanced Scorecard, 

x seznámit se základními údaji a popsat analyzovanou společnost, 

x provést strategickou analýzu, která se skládá z analýzy vnitřního a vnějšího 

potenciálu, zpracovat finanční analýzu vybraných poměrových ukazatelů, 

x na základě zjištěných skutečností zhodnotit výkonnost společnosti a pomocí 

SWOT analýzy uvést vnitřní faktory (silné a slabé stránky) a vnější faktory 

(příležitosti a ohrožení), které ovlivňují úspěšnost společnosti, 

x na základě veškerých provedených analýz, navrhnout meřítka a ukazatele 

výkonnosti směřující k samotné realizaci klíčových strategických cílů, 

x stanovit přínosy a rizika plynoucí ze samotné implementace konceptu BSC. 

V diplomové práci jsou použité následující empirické a logické metody (1, s. 21–23): 

x Pozorování je cílevědomé, systematické a plánované sledovaní vymezené 

skutečnosti. 

x Srovnání se zaměřuje na odlišnosti či shody dvou či více zkoumaných předmětů 

nebo jevů. Srovnávat můžeme výsledky poměrových ukazatelů s doporučenými 

hodnotami, s odvětvovým průměrem a další.  

x Analýza rozebírá zkoumaný předmět nebo jev na jednotlivé části za účelem 

dalšího zkoumaní lepší porozumění jednotlivých částí umožňuje poznat jev jako 

celek.  

x Syntéza umožňuje sjednocení jednotlivých částí v jeden celek, dále sleduje 

vzájemné souvislosti mezi částmi celku.  
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x Indukce vyvozuje obecný závěr na základě velkého počtu poznatků  

o jednotlivostech. 

x Dedukce při této metodě postupujeme od obecných závěrů k jednotlivým.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V této části práce jsou vysvětleny základní teoretické pojmy a základní znalosti,  

ze kterých bude tato práce vycházet. V úvodu objasním téma podnikové výkonnosti a její 

tradiční a moderní hodnocení. Dále se zaměřím na problematiku podnikové strategie  

a strategické analýzy společnosti. Klíčovou částí je představení systému měření 

výkonnosti Balanced Scorecard, jednotlivých perspektiv a jeho samotná tvorba.  

2.1 Výkonnost společnosti  

Výkonnost každé společnosti závisí na schopnosti a míře využití konkurenčních výhod. 

Pro společnost je velmi obtížné tyto výhody dlouhodobě udržet, jelikož dochází 

k neustálým změnám ekonomického prostředí. Pouze ty společnosti, které pružně reagují 

na měnící se podmínky podnikání, vyhodnocují úroveň výkonnosti a pracují na jejím 

trvalém zvyšování se mohou úspěšně rozvíjet (2, s. 13). 

V obecném pojetí ,,výkonnost znamená charakteristiku, která popisuje způsob, respektive 

průběh, jakým zkoumaný subjekt vykonává určitou činnost, na základě podobnosti  

s referenčním způsobem vykonání (průběhu) této činnosti. Interpretace této 

charakteristiky předpokládá schopnost porovnání zkoumaného a referenčního jevu  

z hlediska stanovené kriteriální škály.“ (3, s. 17)  

Informace týkající se výkonnosti jsou nesmírně důležité pro zájmové skupiny společnosti. 

První skupinou jsou interní uživatelé, ti pracují na jednotlivých manažerských pozicích, 

a podílejí se na řízení společnosti. Druhá skupina představuje externí uživatele, která 

zahrnuje vlastníky, zákazníky, dodavatele, konkurenci a subjekty veřejné správy 

(statistické úřady, obce, úřady práce). Nicméně z různých uživatelských pohledů není 

měření výkonnosti účelné ani vhodné, a proto se doporučuje vycházet z měření 

výkonnosti v rámci strategických cílů společnosti (3, s. 54–57). 

2.2 Měření výkonnosti společnosti a přístupy 

Měření výkonnosti společnosti je proces, který má za sebou dlouhý vývoj. Na počátku 

mělo čistě ekonomicko-finanční přístup, jehož základem byl Du Pont digram vyvinutý  

ve 20. letech. Mezi novějšího systémy ukazatelů patří přístup Balanced Scorecard. Autory 
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tohoto nejznámějšího systému jsou američtí profesoři Robert S. Kaplan a David P. Norton 

(4, s. 11). Do výčtu se řadí také model excelence Evropské nadace pro řízení jakosti, Six 

Sigma či systémy finančního řízení například model přidané ekonomické hodnoty EVA 

(5, s. 20). 

V české ekonomice převažuje finanční přístup k hodnocení výkonnosti společnosti 

pomocí finančních ukazatelů, které podávají informace o tom, zda společnost vytváří 

hodnotu. Informace, které se týkají stavu společnosti slouží nejenom manažerům ale  

i samotným vlastníkům. Nicméně jejich nedostatkem je, že odrážejí důsledky řídících  

z rozhodnutí minulého období a jejich vývoj je ovlivněn řadou vlivů, které nelze 

konkretizovat (4, s. 11–13). 

Měření výkonnosti lze rozdělit na základě dvou přístupů: 

x Tradiční ukazatele výkonnosti – klasické přístupy jsou založené především  

na ukazatelích ziskovosti, rentability a peněžních tocích. Velká část klasických 

ukazatelů vychází z účetních dat a zejména z účetního výsledku hospodaření. 

Ovšem nezohledňují vliv inflace, riziko a časovou hodnotu peněz. Posouzení 

výkonnosti je zaměřeno na využití postupů a metod finanční analýzy. Vyplývající 

závěry z finanční analýzy slouží k hodnocení minulého a současného vývoje 

hospodaření společnosti a zároveň ovlivňují mnohá strategická rozhodnutí  

(2, s. 17–26). 

x Moderní ukazatele výkonnosti – snaží se vzájemně provázat veškeré činnosti 

probíhající v podniku i lidí podílejících se na podnikových procesech. Vynaložit 

úsilí k tomu, aby byla zvýšena hodnota vloženého kapitálu vlastníky společnosti. 

Charakteristické pro moderní ukazatele v porovnání s tradičními ukazateli je,  

že berou v potaz náklady obětované příležitosti či vliv inflace, rizika a faktor času 

(2, s. 17).  

2.2.1 EFQM Model Excelence  

EFQM model představuje komplexní koncept zabývající se výkonností společnosti jeho 

činností a procesy. Model pomáhá odhalit oblasti pro zlepšování ve společnosti a vhodně 

využít silné stránky organizace. Důraz se klade na jeho výsledky (2, s. 202–203). 

Základní logika modelu je velice snadná – k tomu, aby společnost dosahovala 
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vynikajících klíčových výsledků výkonnosti, je nutné mít značně spokojené a loajální 

zákazníky, zástupce zainteresovaných stran a zaměstnance (6, s. 56). Avšak tyto výsledky 

se dostaví jedině v případech, kdy společnost díky svým procesům je schopna nabízet 

dostatečně atraktivní služby a produkty. Tyto procesy vyžadují odpovídající zdroje a mají 

podporovat dlouhodobé směřování společnosti a celkovou strategii (7, s. 16–17). Model 

je v současné době považován za perfektní metodický materiál, který napomáhá k rozvoji 

systémů managementu po celém světe (4, s. 141). 

 

Obrázek č. 1: Základní rámec EFQM Modelu Excelence  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 7, s. 17) 

Model obsahuje devět základních oblastí řízení společnosti a dosahovaných výsledků. 

Prvních 5 kritérií na levé straně schématu, které nesou název Nástroje a prostředky  

se zaměřují na to, jaké metody a přístupy společnost uplatňuje. Zbývající 4 kritéria 

s názvem Výsledky se zabývají tím, čeho organizace v různých oblastech dosahují. 

Kritéria jsou individuálně bodově ohodnocena, aby bylo možné zjistit úroveň vyzrálosti 

společnosti při externím posouzení či sebehodnocení. Body přirazené dílčím kritériím 

jsou doporučení, jak by měla společnost pracovat a jakých výsledků dosahovat. Všech  

9 základních kritérií je rozpracováno do souboru 32 dílčích kritérií, které se soustředí  

na určité oblasti systémů managementu (7, s. 16–17). 

Mezi charakteristiky dílčích kritérií patří: 

Vedení – toto kritérium hodnotí a zkoumá schopnosti vrcholového managementu 

společnosti, a je dekomponováno do následujících čtyř kritérií (8, s. 135):  
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x do jaké míry dokáže management rozvíjet vizi a hodnoty a současně plnit roli 

vůdčích osobností, 

x jak moc vedoucí pracovní podporují inovační procesy, jejichž cílem  

je dlouhodobé zlepšování systému řízení, 

x nakolik manažeři kooperují se zákazníky, zástupci společností a partnery,  

x do jaké míry manažeři motivují a podporují ostatní zaměstnance společnosti. 

Politika a strategie – kritérium navazuje na předešlé, hodnotí potenciál managementu 

společnosti implementovat poslání a vizi do strategie zohledňující zájmy zúčastněných 

stran. Kritérium se dělí na 5 jednotlivých částí (8, s. 135–136):  

x jestli strategie a politika vycházejí ze současných i budoucích předpokladů  

a potřeb účastněných stran, 

x zda politika a strategie vychází z analýzy zjištěných výsledků v oblasti 

výkonnosti, vzdělávacího procesu a průzkumů, 

x jestli strategie a politika organizace je trvale rozvíjena, inovována,  

x zda politika a strategie je používána ve všech primárních procesech v rámci 

společnosti, 

x jestli je politika a strategie ve společnosti prodiskutována a uskutečněna  

na základě vnitřní komunikace. 

Lidské zdroje – kritérium posuzuje lidské zdroje a jejich řízení, péči o personální rozvoj, 

zlepšování vědomostí a zkušeností zaměstnanců. Lidské zdroje jsou považovány za jeden 

z nejdůležitějších faktorů při naplňování podnikové strategie a vize. Do dílčích kritérií 

patří (8, s. 136):  

x řízení, rozvoj lidských zdrojů a plánování, 

x udržování, určení, rozvoj vědomostí a pravomocí personálu, 

x delegace odpovědnosti a zapojení se ve výrobním procesu,  

x kvalitní komunikace a vedení dialogu, 

x veřejné uznání potenciálu personálu a kvalita odměňování. 

Zdroje a partnerství – kritérium zhodnotí, jak společnost hospodaří s finančními  

a nefinančními elementy vstupujícími do podnikového procesu a dále hodnotí péči  

o vztahy s partnery (8, s. 136):   
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x řízení externích dodavatelských vztahů,  

x řízení externích finančních zdrojů společnosti,  

x správa a řízení budov a materiálového hospodářství,  

x řízení technologií včetně inovací, 

x řízení dovedností, znalostí a informačních zdrojů. 

Procesy – předmětem daného kritéria je posouzení procesního řízení společnosti. 

Předpokládá se, že všechny procesy jsou od počátku do konce pečlivě a systematicky 

řízeny. Mezi jednotlivá kritéria spadá (8, s. 136–137):  

x procesy jsou řízeny a navrhovány systematicky,  

x inovace procesní stránky a zlepšování za účelem permanentního zvýšení hodnoty 

pro partnery společnosti a zákazníky, 

x tvorba nových, rozvoj a zdokonalování současných služeb a výrobků na základě 

zákaznických potřeb, 

x úroveň servisu výrobků, výrobních procesů a prodeje, 

x zdokonalování vztahů se zákazníky a jejich péče. 

Výsledky vzhledem k zaměstnancům – kritérium hodnotí čeho společnost dosahuje 

vzhledem ke svým zaměstnancům. Do dílčích kritérií náleží (4, s. 146):  

x měřítka vnímání společnosti zaměstnanci vychází z přehledů, diskusí 

ve skupinách, hodnocení a rozhovorů,  

x výkonností ukazatele, které slouží podniku ke sledování, pochopení  

a zdokonalování výkonnosti pracovníků. 

Výsledky vzhledem k zákazníkům – zjišťuje, kam společnost dospěla ve vztahu 

k zákazníkům. Kritérium obsahuje dílčí části (4, s. 146):  

x měřítka spotřebitelského vnímání společnosti jsou odvozena z hodnocení 

odběratelů, pochval a stížností,  

x interní ukazatele využívané k monitoringu, analýze a rozvoji výkonnosti. 

Výsledky vzhledem ke společnosti – kritérium posoudí, čeho společnost dosahuje  

ve vztahu k lokální, národní i mezinárodní komunitě. Sestává se z následujících částí  

(4, s. 146):  
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x meřítka vnímání společnosti zjišťují se z přehledů, zpráv, veřejných událostí  

a ohlasů, 

x výkonnostní ukazatele napomáhají zlepšovat a předvídat výkonnost organizace. 

Klíčové výsledky výkonnosti – kritérium se zabývá tím, kam společnost dospěla 

s ohledem na plánovanou výkonnost. Rozdělení na jednotlivá kritéria je následující  

(4, s. 147):  

x dosahované klíčové výsledky organizace, 

x klíčové výkonností ukazatele a jejich následné interpretace. 

2.2.2 Six Sigma  

Jedná se o manažerský koncept pro analýzu kvalitativních problémů a jejich následné 

odstraňování na základě statistických metod při aplikaci běžných nástrojů řízení jakosti. 

Orientuje se na zvyšování užitku zákazníka a zdokonalování podnikových výstupů. Klade 

se zde důraz na strukturovaný a velmi kvantitativně založený přístup ke zlepšování jakosti 

výrobků a procesů prostřednictvím týmové práce. Six Sigma pozitivně působí na čas, 

kvalitu a náklady, při použití s vysokým stupněm zralosti také na inovaci. Představuje 

systém, který zohledňuje potřeby zákazníků, měří mezery ve výkonnosti, nasazuje změny 

a analyzuje příčiny (2, s. 205).  

Zavádění modelu probíhá v rámci, již stávajícího systému managementu kvality. 

Nerušíme stávající systém jen zde aplikujeme intenzivnější a propracovanější přístup,  

a je kladen větší důraz na spokojenost zákazníka. Six Sigma uskutečňuje změny  

ve větších krocích a zlepšuje jakost skokově. Pracovníci, kteří jsou součástí projektů, 

musí projít oficiálním školením a někdy i zkouškami. Náklady na kvalifikaci pracovníků 

jsou relativně vysoké. Zamítnutí programu s argumentem vysokých nákladů za školení  

je chybným manažerským rozhodnutím, jelikož nelze brát v úvahu pouze náklady  

na kvalifikaci, bez další vize zlepšení a úspor z projektů Six Sigma (9, s. 133–134).  

Projekt realizuje vybraný tým odborných pracovníků. Vlastní postup při uskutečňování 

projektu Six Sigma je založen na modelu DMAIC. Zkratka v anglickém jazyce 

představuje (9, s. 135):  
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x Define – v této fázi určíme praktický problém. Dále vymezíme zákazníky a jejich 

požadavky. Rovněž je důležité rozdělit zodpovědnosti a úkoly jednotlivým 

členům týmu a stanovit časový plán projektu a rozsah. Všechna dokumentace  

se provádí v projektové chartě (9, s. 135).  

x Measure – zde dochází k ohodnocení praktického problému. K tomuto účelu 

provádíme sběr dat a analýzu současného stavu. Ohodnocení jakosti procesu bude 

základnou pro porovnání po zlepšení (9, s. 135).  

x Analyze – v této fázi se praktický problém konverzuje na statistický a dále 

realizujeme statistické šetření. Primárním záměrem je identifikace kořenových 

příčin problému (9, s. 135).  

x Improve – zde dochází k potvrzení statistického šetření. Je proveden pilotní 

návrh zlepšení, které se poté validuje. Pokud výstupy validace potvrdí veškeré 

předpoklady, dochází ke konverzi statistického řešení na praktické řešení  

a zlepšení se implementuje do praxe (9, s. 135).  

x Control – dosažené zlepšení je nutné nadále udržovat v čase. K tomu je zapotřebí 

neustálé měření a sledování procesu a případná nápravná opatření, pokud  

se proces dostane mimo kontrolu (9, s. 135).  

2.2.3 Benchmarking  

Benchmarking je systematický proces, který porovnává a měří výkonnost vlastní 

organizace s organizacemi, které představují světovou špičku. Díky tomuto způsobu  

je možné zjistit, jak tyto organizace dosáhly svých skvělých výsledků.  Získané informace 

pak následně použijí ke zlepšování své vlastní výkonnosti. Ukazatel výkonnosti, jehož 

úrovní se plánujeme inspirovat je benchmark. Představuje určitou hranici, kterou chceme 

překonat v odlišných oblastech, např. u produktivity, hodnoty pro zákazníka, nákladů,  

a optimalizovat tak vlastní aktivity (10, s. 13–14).  

Benchlearning je způsob, jak propojit výcvik zaměstnanců s potřebami společnosti  

a zlepšování systému řízení, a tím zabezpečit jejich přímou užitečnost. Benchlearning  

je přirozenou součástí benchmarkingu a je přímo spojena s činnostmi učení se, jak 

zdokonalovat své aktivity a měnit prostředí podniku sídlením informací, znalostí a zdrojů 

(10, s. 15). 
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Členění benchmarking na základě předmětu srovnání:  

x Výkonový – jedná se o přímé srovnání a měření různých výkonových parametrů 

např. výkon pracovníka, určité montážní linky apod. Lze uplatnit mezi 

poskytovali srovnatelných služeb a různými výrobci stejných produktů s cílem 

přímého porovnání poskytovaných služeb a výrobků. Společnosti díky tomuto 

typu benchmarkingu zjistí svou relativní výkonnost. Tato forma benchmarkingu 

je velmi náročná, protože je nutná vzájemná důvěra u veškerých organizací, které 

jsou do porovnávacího procesu začleněny. Výsledkem zpravidla bývá srovnání 

hlavních indikátorů výkonnosti (úroveň jakosti, produktivita, organizace práce, 

technologie, náklady) (10, s. 21). 

x Procesní – předmětem komparace a měření je konkrétní proces v organizaci. 

Porovnání probíhá s jakoukoliv společností, která zajišťuje obdobné procesy. 

Procesní benchmarking vede k identifikování nejlepších praktik v provádění 

jednotlivých procesů, avšak je obvykle náročnější z hlediska shromažďování dat 

(10, s. 23). 

x Funkcionální – centrem pozornosti je porovnání jedné nebo více funkcí určitých 

společností. Příkladem je porovnávání bezpečnostních garancí v leteckém 

provozu, rozvoj vztahů s dodavateli a zákazníky, rozvoj společenské 

odpovědnosti, zapojování zaměstnanců. Tento typ benchmarkingu zpravidla 

vyžaduje nezanedbatelné peněžní zdroje (10, s. 23). 

x Strategický – jedná se o proces identifikace rozdílů v konkurenceschopnosti 

(poskytování služeb a produktů, využití dovedností). Výsledkem je tvorba 

vhodných strategií pro to, aby se společnost rozvíjela a udržela si své místo  

na trhu (2, s. 207). 

Členění benchmarkingu podle toho, kde je uskutečňován:  

x Interní – je realizován uvnitř jedné organizace a srovnání probíhá  

mezi jednotlivými organizačními jednotkami, které zajišťují obdobné nebo 

shodné funkce, procesy a produkty. Cílem bývá nalezení nejlepšího vnitřního 

standardu výkonnosti. Je poměrně lehce proveditelný, jelikož nenaráží  

na problémy s dostupností dat a konkurencí. Nelze aplikovat pro malé a střední 

organizace (2, s. 208; 10, s. 25). 
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x Externí – pro porovnávání a měření činnosti je využita jiná organizace nebo více 

organizací. Připadá v úvahu pro malé a střední společnosti. Omezení  

je spatřováno v nalezení vhodného externího partnera zvláště proto, že může 

jednat o přímého konkurenta. Výhodou je možnost učit se od ,,těch nejlepších“ 

(10, s. 25). 

Proces benchmarkingu:  

Benchmarking není metodikou, která má jasně vymezené postupy a pravidla. Počet etap 

je značně rozdílný mění se u jednotlivých společností mezi 4 až 12.  Mezi jednotlivé etapy 

můžeme zařadit (2, s. 206): 

1. identifikace předmětu benchmarkingu, 

2. výběr partnera pro srovnání,  

3. volba metody sběru dat, 

4. analýza a interpretace dat,  

5. odvození cílů specifických pro podnik,  

6. vytvoření plánů realizace, 

7. realizace a sledování výsledků.  

2.2.4 Balanced Scorecard 

Balanced scorecard (BSC) je jedním z nejrozšířenějším konceptům řízení výkonnosti. 

BSC doplňuje klasická finanční měřítka o nová měřítka hybných sil výkonnosti týkající 

se budoucího vývoje. Cíle a měřítka vychází ze strategie a vize společnosti. Zaměřují  

se na pozorování výkonnosti společnosti, a to ve čtyřech základních okruzích, do nichž 

patří finanční oblast, okruh interních procesů, trhy a zákazníci a oblast učení se a růstu. 

(2, s. 194; 4, s. 35). 

Měřítka BSC je možné využít k vyjasnění strategií a vizí společnosti a lze  

je přetransformovat do konkrétních cílů, úkolů, ukazatelů a úkolů, k plánování, 

komunikaci a zlepšení zpětné vazby (2, s. 194; 4, s. 35).  
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Systém strategického řízení BSC se skládá z následujících stupňů:  

x Stupeň první – označovaný jako interpretace vize, má přispět k identifikaci 

správné strategie a vytvořit model zaměřený na praktickou realizaci strategie  

(11, s. 12).  

x Stupeň druhý – pojmenovaný komunikace a další konkretizace strategie. Zde  

je konkretizována a předána informace o strategii hierarchickým úrovním  

ve společnosti. Současně se harmonizují specifické cíle konkrétní oblasti  

a individuální cíle (11, s. 12).  

x Stupeň třetí – s názvem sestavení obchodního plánu. V rámci daného stupně 

dochází k alokaci zdrojů, které se orientují na strategii společnosti (11, s. 12).  

x Stupeň čtvrtý – nazvaný učení se a přizpůsobení je určený k analýze zjištěných 

výsledků (11, s. 12).  

Díky metodě BSC lze efektivně implementovat strategii ve společnosti. Vlastnímu 

nadefinování strategie by měla předcházet strategická analýza, která hodnotí vnitřní  

i vnější faktory, které mohou ovlivňovat vývoj společnosti v budoucnosti. Z těchto 

identifikovaných faktorů by měla strategie vycházet, tedy zaměřit se na pozitivní faktory 

a eliminovat negativní. Plánování strategie nemůže probíhat jednorázově, naopak  

je to kontinuální a soustavný proces (12, s. 36; 13, s. 6). 

Strategie vychází ze základní představy o směřování organizace, které je vyjádřeno 

formou poslání (mise) a vize. Nyní si vysvětlíme rozdíly mezi těmito termíny (14, s. 8):  

x Vize – poskytují určitý směr rozvoje společnosti na dobu deseti až dvaceti let. 

Poslání je více specifické než vize. Je důležité si uvědomit, že vytváření vizí 

nespočívá v tvorbě rozpočtů a plánů (15, s. 28–29). 

x Poslání (mise) – společnosti existují proto, aby zabezpečovaly a produkovaly.  

To, co produkují, realizují na trhu a inkasují za to finanční prostředky. Mise neboli 

poslání představuje, proč společnost na trhu existuje. Je vhodné, když je mise 

pojata způsobem, která motivuje zaměstnance ve společnostech. Poslání 

zpracované do cílů vede k pocitu spoluodpovědnosti za rozvoj společnosti, tedy 

za vydělávání finančních prostředků (15, s. 26). 
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x Cíl – vymezené dlouhodobé cíle by měly přímo navazovat na zpracovávanou vizi, 

kterou významně zpřesňují v měřitelných dlouhodobých předpokládaných 

výsledcích. Cíle jsou orientovány výsledkově, vyjadřují změnu, kterou chceme 

uskutečnit, je nutné, aby byly zřetelně popsány (12, s. 36–37). Při definování cílů 

se používá princip SMART. Jednotlivá písmena vyjadřují požadavky na cíl  

(14, s. 11): 

o specifický – všechny zúčastněné strany musí rozumět,  

o měřitelný – znamená dosažení či nedosažení cíle by mělo být měřitelné, 

o akceptovatelný – musí být akceptován i ze strany těch, kteří jej budou 

plnit, 

o realistický – cíl by měl být reálný, dosažitelný, 

o časově vymezený – cíle mají určený čas pro splnění.  

Volba strategických cílů  

Během procesu vytváření cílů vznikne zpočátku velké, zdánlivě nepřehledné množství 

návrhů. Primárním cílem BSC je toto reálně existující množství nejrůznějších názorů  

a nápadů strukturovat a vzájemně sladit. Jednoznačné zachycení strategie nesmí 

zahrnovat více jak 20 cílů. Snížení počtu cílů a orientovat se pouze na ty klíčové  

je při vytváření BSC jedním z nejtěžších úkolů. V rámci výběru strategických cílů  

je doporučován následující postup (11, s. 136):  

x podrobné vyjasnění navrženého cíle, 

x určení, jaký je strategický význam navrženého cíle, 

x stanovení míry konkretizace navrženého cíle, 

x přiřazení strategického cíle náležité perspektivě, doplněné o seskupení 

s obdobnými návrhy cílů, 

x dokumentace obsahu jednotlivých cílů. 

Zásadní je, aby jednotlivé kroky probíhaly současně, nikoliv postupně. Například  

při obsahovém vymezení jednotlivých cílů se zároveň analyzuje jejich strategický 

význam (11, s. 136).  
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Výběr měřítek  

Měřítka slouží k srozumitelnému a nezaměnitelnému vyjádření strategických cílů. 

Pomocí nich lze sledovat úroveň jejich dosahování. Měření cílů má umožnit ovlivňovat 

chování žádoucím směrem. Aby byla při posuzování míry dosažení strategického cíle 

zabezpečena jednoznačnost, neměli bychom formulovat pro jeden strategický cíl více  

než dvě, ve zvláštních okolnostech tři, měřítka. Jestliže je zapotřebí více měřítek je nutné 

cíl rozdělit (11, s. 177–180).   

Strategické mapy 

Strategické mapy charakterizují, jak společnosti vytváří hodnotu. Jsou tedy nástrojem  

pro zobrazení strategie ve všech čtyřech perspektivách BSC. Z mapy musí být zřetelné, 

kdo je zodpovědný za dosažení cílových hodnot a co je třeba udělat. Strategická mapa 

nám zachycuje řetězec příčin a následků tím, že uvažuje vzájemnou závislost mezi cíli. 

Znalost souvislostí a význam dílčích cílů vyžaduje jednotné pochopení strategie 

jednotlivými manažery a tím zlepšuje jejich spolupráci. Strategická mapa by měla 

zahrnovat (2, s. 198; 16, s. 109):  

x určení strategických cílů v dílčích perspektivách (2, s. 198), 

x vymezení strategických výstupních měřítek pro veškeré strategické cíle. Určení 

hybných sil strategických výstupních měřítek (2, s. 198), 

x vyvážení strategických výstupních měřítek a hybných sil nestrategickými 

měřítky, která sledují, zda není strategických měřítek dosahováno nežádoucím 

způsobem (2, s. 198), 

x definování řetězce příčinných vazeb, tedy integrace cílů, měřítek a jejich hybatelů 

(2, s. 198). 

Vytvoření strategického tématu  

Strategická mapa se opírá o strategická témata. Většina strategických témat jsou 

vertikální kombinace cílů, které mají původ v perspektivě procesů, kde dochází 

k uskutečnění strategie. Strategické téma založené na procesech lze vztahovat směrem 

vzhůru k výstupům v perspektivě finanční a zákazníků a taktéž směrem dolů k cílům 

perspektivě růstu a učení se. Společnosti například stanovují strategické téma, které 

obsahuje cíle v perspektivě učení se a růstu, orientované na rozvoj způsobilostí 
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pracovníků a hodnot, aby podněcovaly zlepšení v procesech zacílený na zákazníky. 

Strategická témata štěpí strategii do různých hodnototvorných procesů. Díky tomu,  

že vedoucí pracovníci vytvoří mapu strategie na základě souboru strategických témat, lze 

odděleně plánovat a řídit veškeré důležité prvky strategie, a přesto dosáhnout toho, 

 že budou fungovat jako soudržný celek (5, s. 84–85). 

Určení cílových hodnot vybraných měřítek  

Bez cílových hodnot postrádají měřítka strategických cílů svůj význam pro řízení. Volba 

cílových hodnot je relativně obtížný úkol. Cílové hodnoty jsou zásadní nástroj pro určení 

priorit. Čím náročnější hodnoty daný cíl vykazuje, tím více se na něj soustředíme. Tento 

fakt hraje významnou roli především při konfliktu mezi cíli, nicméně i mezi konfliktními 

cíli můžeme nalézt harmonii, a toho dosáhneme nastavením cílových hodnot. Lze použít 

dvě techniky, které usnadňují výběr. První možností je rozdělení celkového hodnotového 

deficitu mezi cílové hodnoty pro všechny ze strategických témat nebo určení cílových 

hodnot pro všechny z témat na základě logiky příčinných vazeb v rámci strategické mapy 

(5, s. 99; 11, s. 47). 

Výběr strategických iniciativ  

Výběr iniciativ by neměl probíhat izolovaně. Dosažení strategického cíle v perspektivě 

finanční či zákazníků vyžaduje doplňující se iniciativy různých částí společnosti, jako 

jsou útvary informačních technologií, marketingu, distribuce, lidských zdrojů a provozní 

útvary (5, s. 117). 

K dosáhnutí stanovených cílů je zapotřebí realizovat odpovídající strategické akce.  

Ke strategickým iniciativám patří veškerá opatření, programy, iniciativy, projekty 

vedoucí k realizaci strategických cílů. Tyto realizované strategické akce, fakticky oživují 

BSC (11, s. 48).  

Perspektivy Balanced Scorecard 

Jak již bylo zmíněno BSC poskytuje ucelený rámec převádějící vizi a strategii společnosti 

do souboru měřítek výkonnosti. Tyto čtyři perspektivy umožňují nastavit rovnováhu mezi 

dlouhodobými a krátkodobými cíli (17, s. 33).   
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Obrázek č. 2: Perspektivy tvořící rámec BSC 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 2) 

Perspektivy tvoří rámec BSC, který rozšiřuje soubor cílů společnosti za hranice 

finančních ukazatelů. Management díky jeho pomoci může měřit, jak jeho organizační 

jednotky vytvářejí hodnotu pro stálé a budoucí zákazníky a jak se musí zlepšit kvalita 

ostatních a lidských zdrojů, systémů a způsobů práce, které jsou důležité pro zvyšování 

budoucí výkonnosti. Odkrývá tak hodnototvorné hybné síly, které vedou k lepší 

dlouhodobé konkurenceschopnosti a výkonnosti (4, s. 14).  

Finanční perspektiva  

Tvorba BSC by ve společnosti měla vést k propojení finančních cílů se strategií celé 

organizace. Finanční cíle jsou nezbytným základem, jelikož zde směřují měřítka a cíle 

zbývajících perspektiv. Právě propojení k finančním cílům přímo vyjadřuje,  

že dlouhodobým cílem společnosti je tvorba hodnoty a uspokojení vlastníků. Podstatným 

cílem finanční perspektivy může být například provozní zisk a další (2, s. 196; 17, s. 48). 

Ve velké části společností umožňují finanční plány jako zvýšení obratu, pokles nákladů, 

zvyšování produktivity, zvyšování využití aktiv a snižování rizika – zásadní propojení 

všech perspektiv BSC. Nicméně velmi mnoho organizací volí pro veškeré své divize 

stejné finanční cíle, ačkoliv je tento způsob lehce proveditelný a důsledný může být 

nesprávný, neboť jednotlivá střediska mohou mít zcela odlišnou strategii (17, s. 48).  
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Podnikatelské jednotky se v průběhu své existence nacházejí v odlišných etapách 

životního cyklu. Jednotlivé fáze v průběhu života společnosti výrazně působí na finanční 

cíle. Se změnou životního cyklu může docházet k přeměně podnikových záměrů  

(17, s. 49). 

Existuje několik typů strategií pro jednotlivé etapy, které mohou společnosti použít.  

Pro zjednodušení BSC bere v úvahu následující tři fáze životního cyklu podniku  

(17, s. 49):  

x V růstové fázi se společnosti nacházejí na počátku svého životního cyklu. 

Výrobky či služby společnosti v této fázi představují obrovský potenciál růstu. 

Společnosti v růstové fázi mohou dosahovat záporných peněžních toků a nízké 

ROCE (jelikož investují do vývoje, rozšíření výrobků a služeb a zázemí). 

Celkovým finančním cílem pro společnost bude procentuální míra růstu obratů 

 a míra růstu ve vybraných zákaznických skupinách, segmentech a regionech  

(17, s. 49). 

x Ve fázi udržení se nachází zřejmě většina společností, kdy se snaží stále 

investovat a vyžaduje se od nich, aby návratnost kapitálu byla co nejvyšší. 

Předpokládá se, že si tyto společnosti udrží svůj podíl na trhu nebo ho zřejmě ještě 

zvýší. Používají se zde finanční měřítka, které jsou zaměřené na ziskovost. 

Příkladem těchto měřítek je návratnost investic (ROI), výnosnost vloženého 

kapitálu ROCE nebo přidaná hodnota (EVA) (17, s. 49–50).  

x Ve fázi zralosti společnosti již neprovádějí velké finanční investice. V poslední 

etapě se společnost soustřeďuje na investice, které se týkají údržby stávajících 

zařízení a schopností. Investiční projekty musí mít velmi specifickou a krátkou 

dobu návratnosti. Primárním cílem je maximalizace hotovostního přítoku, který 

se měří pomocí provozního ukazatele cash flow (17, s. 50).  

Výše popsaným životním etapám odpovídají tři finanční oblasti, které jim zaručují 

podporu (17, s. 51):  

1. Růst obratu a mix výrobků či služeb (marketingový mix) – souvisí 

s rozšiřováním nabídky služeb a výrobků, získávání nových zákazníků a trhů, 

změny mixu služeb a výrobků, které by představovaly hodnotnější nabídku a nové 

stanovení cen (17, s. 51).  
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2. Snižování nákladů a zvyšování produktivity – úsilí o snížení přímých nákladů 

na produkty a služby, snížení režijních nákladů a sdílení zdrojů (17, s. 51–52).  

3. Využití zdrojů a investiční strategie – manažeři se snaží snížit potřebu 

pracovního kapitálu k podpoře objemu a mixu obchodních případů. Dále usilují  

o kvalitnější využití stálých aktiv prostřednictvím nových zakázek pro kapacitně 

nevyužité zdroje, lépe spotřebovávat nedostatkové zdroje a odstranit ty, které 

nepřinášejí dostatečné výnosy (17, s. 51–52). 

Zákaznická perspektiva  

Společnosti prostřednictvím této perspektivy jsou schopni určit a zjistit zákaznické a tržní 

segmenty, ve kterých chtějí podnikat.  Tyto segmenty tvoří pro společnost zdroj obratů, 

které jsou součástí jeho finančních záměrů. Zákaznická perspektiva umožňuje vymezit 

klíčová zákaznická měřítka odpovídajících cílových zákazníků a tržních segmentů. Těmi 

například jsou spokojenost zákazníků, loajalita zákazníků, předpoklady jejich udržení, 

ziskovost a získávání dalších zákazníků. Zároveň mohou stanovit a jasně měřit hodnotové 

výhody poskytované klíčovým zákazníkům a segmentům. Hodnotové výhody  

pak pro základní měřítka znamenají hybné síly (17, s. 61). 

Mezi základní výsledkové ukazatele patří:  

x Tržní podíl obchodu společnosti na celkovém obchodu na stanoveném cílovém 

trhu. Má obvykle procentní či množstevní vyjádření nebo se může určit podle 

celkového objemu prodeje z tržeb (4, s. 60).  

x Věrnost zákazníků udává počet zákazníků, kteří mají dlouhodobý vztah  

ke společnosti. Bývá vyjádřen v procentech z celkového počtu zákazníků  

(4, s. 60).  

x Akvizice nových zákazníků umožňuje změřit přírůstek nových zákazníků, které 

si společnost získala. Sleduje se v relativních nebo absolutních číslech  

(4, s. 60).  

x Spokojenost zákazníků je stanovena indexem spokojenosti. Index se určí  

na základě hodnocení zákazníků podle zadaných kritérií hodnot pro zákazníka  

(4, s. 60).  
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x Rentabilita zákazníků dokáže změřit čistý zisk či ztrátu konkrétního zákazníka, 

nebo skupiny zákazníků. Bere v potaz veškeré vynaložené náklady  

a poskytnuté jednorázové výhody (4, s. 60). 

 

Obrázek č. 3: Měřítka zákaznické perspektivy v řetězci příčinných souvislostí 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 17, s. 65) 

Z výše uvedeného obrázku je patrné, že ukazatel spokojenosti zákazníků je zásadním 

článkem kausálního řetězce, od něhož se odvíjí zbývající ukazatele (4, s. 60). 

V současné době globální konkurence společnosti usilují o zvýšení a udržení svého 

tržního podílů. Toho lze dosáhnout zvýšením stupně spokojenosti zákazníků.  

Spokojenost zákazníka roste, v případě že roste hodnota pro zákazníka u služeb  

a výrobků, které společnost poskytuje. Mezi základní faktory pro zákazníka spadá  

(4, s. 68):  

x Vlastnosti služeb a výrobků vycházejí z požadavků zákazníků v různých 

segmentech. Manažeři mají za úkol zjistit, co zákazníci v těchto konkrétních 

segmentech preferují a požadují. Zákaznici zpravidla požadují základní výrobek 

dodaný ve stanovené lhůtě a nejlépe za nejnižší cenu. Kvalitu samotného produktu 

pokládají za samozřejmost. Je důležité zmínit, že hodnota pro zákazníka  

je výsledkem jeho subjektivního vnímání. Měření je založeno na měkkých datech, 

tedy zákaznických průzkumech. Tvrdá data nám podávají informaci o cenovém 

srovnání našich produktů a služeb s konkurencí (4, s. 68–69).  
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o Čas – doba reakce na požadavky zákazníků se stává primárním nástrojem 

současného konkurenčního boje. Krátká doba obměny u služeb a výrobků 

bývá faktorem spokojenosti u zákazníků. Schopnost pružně reagovat na 

aktuální zákaznické potřeby se stala nezbytnou podmínkou 

konkurenceschopnosti (4, s. 69–70). 

o Cena – nadále zůstává klíčovým faktorem i přes tlaky na plněních dalších 

prvků atributů produktu a služeb. Je nutné přistupovat k hodnocení ceny 

komplexně z hlediska veškerých nákladů zákazníka. Je důležité hodnotit 

ziskovost zákazníka. Levní dodavatelé, kteří nedokáží dodržovat dodací 

lhůty a kvalitu nemusí být vůbec levní (4, s. 69). 

o Kvalita – byla a je nejzásadnějším prvkem atributů veškerých produktů  

či služeb. V současnosti je vnímána jako existenční nezbytnost  

a již nepředstavuje konkurenční výhodu. Nicméně existuje několik 

odvětví, kde je možné dosáhnout pomocí kvality konkurenční výhodu  

(4, s. 69).  

x Vztahy se zákazníky se u výrobců vytváří zčásti v průběhu zakázkového 

procesu, od poptávky, objednávky, až po doručení výrobku zákazníkovi. Dále pak 

během užívání produktu, jeho servisu, až po nabídky nových typů produktů  

a odlišných služeb (4, s. 70). 

x Reputace společnosti a image jsou obtížně definovatelnými faktory, které působí 

na získání zákazníků. V dnešní době rozvoje vlivu masových medií můžeme 

konstatovat, že díky cílené reklamě dosahují některé společnosti loajality 

zákazníků, která vysoce překračuje reálně postihnutelné atributy jejich produktů 

a služeb. Rozsah image a pověsti pomáhá aktivně se profilovat svým zákazníkům 

se vyzdvižením předností a rozdílností vůči konkurenci. Úspěch komunikace 

atraktivního image značky lze měřit možností nastavení vyšších cen značkových 

produktů vůči cenám neznačkových produktů s obdobnými atributy (4, s. 71). 

Perspektiva interních procesů  

Pro dosažení akcionářských a zákaznických cílů je nezbytné, aby manažeři v rámci  

této perspektivy charakterizovali významné procesy. Společnosti zpravidla vyvíjejí  

pro tuto perspektivu cíle a měřítka, poté co stanoví cíle a měřítka zákaznické a finanční 
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perspektivy. V rámci BSC se doporučuje, aby manažeři vymezili kompletní vnitřní 

hodnotový řetězec. Na začátku tohoto řetězce stojí inovační proces, dále pokračuje 

provozním procesem a je zakončen poprodejním servisem (17, s. 85). 

 

Obrázek č. 4: Obecný model hodnotového řetězce interních podnikových procesů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 17, s. 89) 

x Inovační proces – společnost zkoumá nově se objevující nebo skryté potřeby  

a na základě tohoto průzkumu předělává produkt nebo službu, tak aby odpovídaly 

těmto potřebám. Pro hodně společností s dlouhou dobou vývoje je podstatnější, 

aby byli dostatečně rychlé a efektivní v inovačním procesu než bezchybné 

v každodenním provozním procesu. Společnosti nejprve v rámci inovačního 

procesu identifikují nové trhy a zákazníky, dále očividné či skryté potřeby 

stávajících zákazníků, a nakonec se navrhují a vytvářejí nové služby a výrobky. 

(Kaplan BSC, s. 89–90) Je nutné měřit a vyhodnocovat takové skutečnosti, jako 

je dokonalost vynálezu, doba vývoje nové garance výrobků, doba zavedení 

výrobku na trh. Změny chování společnosti vyvolávají inovace (18, s. 160). 

x Provozní proces – zabezpečuje výrobu a prodej produktů či služeb zákazníkům. 

V minulosti tomuto článku hodnotového řetězce byla věnována hlavní pozornost 

měření výkonnosti společnosti. I v současné době je dodržování kvality, 

bezporuchový provoz, plnění termínů dodávek a snižování provozních nákladů 

zásadním faktorem spokojenosti zákazníka. Pro většinu oborů je v dnešní době 

klíčovým faktorem pro dosahování finančních a zákaznických cílů již zmíněný 

inovační proces (4, s. 75). V rámci procesu se měří následující faktory (18, s. 160): 

o Doba trvání procesu – analyzuje se doba, která se skládá z doby 

zpracování, kontrolní doby, doby přesunu a skladovací doby, lépe řečeno 

čekání. Nezbytné je si uvědomit, že jedině doba zpracování přináší 

hodnotu. O efektivnosti výrobního cyklu svědčí porovnání doby průchodu 

s dobou zpracováním. Spolehlivost dodržení dodací lhůty produktu načas 



 33 

je možné docílit flexibilní výrobou nebo širokým sortimentem na skladě 

(18, s. 160). 

o Kvalita procesu – tedy poruchovost výrobní technologie, kvalita 

produktů, ekologická zátěž způsobená procesem a další (18, s. 160). 

o Náklady na proces – je nutné vykalkulovat, kolik společnost stojí 

zabezpečení průběhu provozního procesu. Monitorujeme, proč a kde 

vznikají náklady. Poté vyhodnocujeme specifické přednosti produktů  

a odlišnosti oproti konkurenci (18, s. 160) 

x Poprodejní servis – je konečným článkem hodnotového řetězce BSC. Mohou 

společnosti umožnit poskytnutí hodnot pro zákazníky a tím i výhodu 

v konkurenčním boji. Patří zde záruční i nezáruční servis, příjem vadných 

 a vrácených výrobků a vyřizování stížností a reklamací. Hodnotu pro zákazníka 

přináší tento proces především zkracováním času odezvy na potřeby zákazníka. 

Toto je zásadní především u drahých a složitých zařízení, kdy jakýkoliv výpadek 

je drahý a pro zákazníka nepříjemný. Dále přináší hodnotu pro zákazníka 

efektivnost procesů servisu, která je vyjádřená cenou servisu. V procesu 

poprodejního servisu musí pracovat vysoce kvalifikovaní zaměstnanci, kteří jsou 

školení pro bezkonfliktní styk se zákazníky (4, s. 75–82). 

Perspektiva učení se a růstu  

Schopnost dosáhnout zákaznických a finančních cílů a cílů interních procesů závisí  

na schopnostech společnosti učit se a růst. To umožňují tři skupiny zdrojů, a to informační 

systémy, pracovníci a podnikové procedury. Dosažení vysoké výkonnosti vyžaduje velké 

investice do lidí, procesů a systémů. Mezi důležité oblasti této perspektivy se řadí  

(2, s. 197):  

x Schopnosti zaměstnanců souvisí s kreativitou, která umožní společnosti zajistit 

dosažení stanovených cílů. Zvýšená produktivita, která je měřena tržbami, 

přidanou hodnotou zaměstnance a ziskem zásadně ovlivňuje hodnotu společnosti 

(2, s. 197). Mezi důležitá výstupní měřítka zaměstnaneckých cílů patří  

(17, s. 114):  

o Spokojenost zaměstnanců – vychází z úvahy, že jedině spokojený 

zaměstnanec dosahuje vyšší produktivity, odpovědnosti a lepší kvality. 
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Morálka zaměstnanců je především v oblasti poskytování služeb, kde  

se velmi často stává, že po práci se zákazníkem jsou určeni nejhůře placení 

pracovníci. Společnosti zpravidla měří spokojenost zaměstnanců 

jedenkrát ročně pomocí dotazníků či akcí, při nichž je náhodně vybráno  

a dotázáno určité procento zaměstnanců (17, s. 116). 

o Udržení zaměstnanců – týká se především zaměstnanců, kteří mají velký 

potenciál pro společnost. Východiskem tohoto měřítka jsou dlouhodobé 

investice, a tak každý nechtěný odchod pracovníka představuje ztrátu 

intelektuálního kapitálu. Loajální a stálí zaměstnanci jsou nositeli hodnot 

společnosti, know how provozních procesů, a i vnímavosti k požadavkům 

zákazníků. Jejich udržení se měří procentem obratu důležitých 

zaměstnanců (17, s. 116). 

o Produktivita zaměstnanců – je výstupním měřítkem agregovaného vlivu 

zvyšování pracovní morálky, dovedností, inovací, zdokonalování 

interních procesů a uspokojování zákazníků. Úkolem je určit provázanost 

mezi výstupem vyprodukovaným zaměstnanci a počtem k tomu použitých 

pracovníků. Zisk na zaměstnance je nejsnadnějším měřítkem produktivity 

(17, s. 116). 

x Možnosti informačního systému – k zajištění efektivní práce zaměstnanců jsou 

potřebné včasné informace o zákaznících, interních procesech a finančních 

dopadech rozhodnutí. Zaměstnanci v přímém kontaktu se zákazníky, musí mít 

včasnou a správnou informaci o celkovém vztahu všech zákazníků  

ke společnosti. Zaměstnanci, kteří se starají o provozní stránku objednávky, 

potřebují včasnou, svižnou a přesnou zpětnou vazbu o právě vyrobeném produktu 

nebo poskytnuté službě. Pokud mají tuto zpětnou vazbu, lze očekávat podporu 

programů na zlepšení, které se zbavují nedostatků, zbytečných nákladů, zkracují 

čas a zmírňují ztrátu. Při měření dostupnosti strategických informací můžeme 

použít například dobu trvání cyklu, dostupnou zpětnou vazbu o nákladech nebo 

procento zaměstnanců v přímém kontaktu se zákazníky (17, s. 120). 

x Motivace, delegování pravomocí – kvalifikovaní pracovníci s dobrým 

přístupem k informacím nebudou přispívat k úspěchu společnosti, jestliže 

nebudou dostatečně motivováni nebo nemohou-li jednat a rozhodovat. Třetí 
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aktivátor cílů učení se a růst je proto orientován na vytvoření podporujícího 

prostředí, kde budou zaměstnanci motivováni, a zajistí se jejich iniciativa  

(17, s. 121).  

 

Obrázek č. 5: Rámec perspektivy učení se a růstu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 17, s. 115) 

Tvorba Balanced Scorecard  

Tvorba BSC musí probíhat strukturovaně, uspořádaně a logicky na sebe navazovat. 

Jedině přesný logický postup zaručí, že budou respektovány veškeré zvláštnosti  

a náležitosti koncepce (11, s. 128). Postup tvorby BSC lze rozdělit do dílčích kroků  

(18, s. 167): 

1. Umístění konceptu BSC – jde o rozhodnutí, zda začít s vytvářením BSC  

na úrovni společnosti a poté přejít na úroveň SBU (postup top – down), či opačně 

(bottom up). Pokud má SBU strategii pro splnění svého poslání, navrhuje se začít 

s tvorbou BSC právě zde, a vytvořit BSC pro každou SBU. Více je však 

prezentován postup, kdy se s tvorbou začíná na úrovni podniku jako celku. BSC 

podniky pak slouží každé SBU jako vzor pro určení vlastní strategie a vlastního 

BSC. Je nutná kombinace obou postupů (18, s. 167).  

2. Určení vazeb mezi SBU a podnikem – architekt zjistí vazby SBU na další SBU 

a podniková oddělení. Dále musí komunikovat s důležitými podnikovými  

a divizními manažery, aby zjistil například prioritní zájmové oblasti společnosti 

(bezpečnost, ekologie, zaměstnanecká politika, cenová konkurenceschopnost, 
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jakost), finanční cíle SBU (ziskovost, růst, cash flow), vazby na další SBU 

(základní kompetence, společní zákazníci, interní dodavatelsko-odběratelské 

vztahy). Tyto informace jsou životně klíčovým vodítkem procesu vývoje, SBU 

potom nevyvine měřítka a cíle na úkor jiné SBU či celé organizace (17, s. 254). 

3. Prezentace individuálních názorů vrcholovému vedení – architekt realizuje 

strukturované individuální rozhovory s každým členem vrcholového vedení. 

Úkolem je získat postřehy členů managementu na měřítka cílů a cíle, a to pro 

všechny čtyři perspektivy. Je nutné odhalit názory na primární cíle, strategii, 

převod do měřítek a objevit možné konflikty (18, s. 167). 

4.  Syntéza – po ukončení rozhovorů se architekt setká s ostatními pracovníky 

vývojového týmu a vyhotoví seznam cílů každé ze čtyř perspektiv jako podklad 

pro hodnocení rozhovorů (18, s. 167). 

5. Vytvoření konsensu o BSC – na setkání týmu vrcholového vedení se nejdříve 

hodnotí důležitost cílů, což vyžaduje objasnění jejich hierarchie. Pro každý cíl pak 

individuálně dochází k prodiskutování, jakým způsobem ho dosáhnout. Jsou 

vytvořeny kauzální řetězce, a provádí se brainstorming o měřítkách pro dílčí cíle. 

Pro jednání se vytvoří manažerské skupiny na základě jednotlivých perspektiv 

(18, s. 168).  

6. Vytvoření strategické mapy – podle perspektiv jsou manažeři rozčleněni  

do skupin a snaží se zaměřit na definování důležitých informací pro kvantifikaci 

meřítek. Dále na určení zásadních vazeb mezi měřítky v rámci dílčích perspektiv 

a mezi perspektivami navzájem a způsoby ovlivňování měřítek. Snaží se o výběr 

hybných sil měřítek (18, s. 168). 

7. Brožura o BSC – setkání by se také měli účastnit pracovníci střední úrovně řízení. 

Jsou zde prezentovány výstupy z předešlých schůzek vrcholového vedení. 

Představené výsledky se diskutují a schvalují. Výstupem setkání je zpracování 

brožury o BSC pro zaměstnance, shrnující schválené výstupy (18, s. 168).  

8. Plán nasazení BSC – měl by zahrnovat informace o způsobu propojení měřítek, 

databází a informačních systémů, komunikaci BSC napříč organizací. Výstupem 

tohoto procesu by měl být nový manažerský systém, který integruje měření  

na nejvyšší úrovni se specifickými provozními měřítky (17, s. 259).  
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9. Komunikace konsensu BSC – dosažení konečného konsensu o cílech, vizi  

a měřeních, vyvíjených v předchozích krocích, prověření cílů předložené 

implementačním týmem. Tento proces končí sladěním návrhů změn s cíli, 

měřítky a záměry BSC. Na závěr by se měl odsouhlasit program komunikace BSC 

s pracovníky, propojení BSC do filozofie řízení a vývoj informačního systému 

pro podporu BSC (17, s. 259).  

10. Dokončení implementace BSC – musí dojít k propojení do manažerského 

systému, aby BSC dokázal vytvářet hodnoty. Vedení společnosti by mělo začít 

používat koncept do 60 dnů (17, s. 259).  

Implementace Balanced Scorecard 

Výsledný efekt Balanced Scorecard závisí zejména na kvalitě její implementace.  Zdařilá 

a správná implementace však vyžaduje promyšlenou a diferencovanou strukturu. 

Zavedení systému řízení s podporou Balanced Scorecard představuje daleko více  

než pouze převedení tří až čtyř klasických prvků, kterými jsou řetězce příčin a důsledků, 

ukazatele, strategické akce a cílového hodnoty. Zásadní je předpoklad, že pokud chtějí 

podniky implementovat metodu Balanced Scorecard, musí brát na zřetel, že změní celý 

svůj systém řízení. Implementaci konceptu Balanced Scorecard dělíme na pět fází  

(11, s. 56):  

x Fáze první – vytvoření organizačních předpokladů pro BSC: Na samém 

počátku implementace musí dojít na straně vedení společnosti ke shodě 

samotného účelu a skutečné potřebě. Je nutné, aby v rámci školení byli seznámeni 

všichni vedoucí pracovníci s cílem a podstatou BSC. Dále top management musí 

určit rozsah zavedení, například se koncept implementuje v celé organizaci, nebo 

jen v její části. Je nutné vymezit koncepční pravidla, jež budou platit pro veškeré 

jednotky, ve kterých má být BSC implementována. K tomu náleží zejména 

stanovení perspektiv a rozhodnutí o tom, pro které organizační jednotky a úrovně 

společnosti má být Balanced Scorecard vytvořena. Následně se vybere osoba, 

která je zodpovědná za zavedení a uplatnění BSC. Zároveň plní roli koordinátora, 

řeší možné problémy a má v kompetenci komunikaci a reporting  

s top management společnosti (11, s. 57; 16, s. 126). 
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x Fáze druhá – vyjasnění strategie: Metoda BSC především slouží k realizaci  

již stávajících strategií, a nikoliv k tvorbě nových. Společnost musí mít 

strategický záměr, tento záměr se pak následně konkretizuje v rámci BSC  

a převede do podoby, kterou je možné uskutečnit. Převedení se realizuje 

prostřednictvím vhodných cílů, které se týká zákazníků, potenciálů, procesů  

a odpovídajících strategických akcí (11, s. 59).  

x Fáze třetí – tvorba Balanced Scorecard: V této fázi se vytváří BSC  

pro konkrétní organizační jednotku, celou společnost, podnikovou divizi,  

nebo interní servisní oddělení. Mezi výchozí body spadá (11, s. 60): 

o vymezení základní architektury Balanced Scorecard,  

o motivovaný a informovaný tým, který se skládá z top managementu, 

o srozumitelné postupy a metodické standardy, 

o zdokumentovaná strategie, která je připravena pro tvorbu Balanced 

Scorecard. 

x Fáze čtvrtá – postup při rozšíření roll–out: Představuje aplikaci postupů 

předchozí fáze na více organizačních jednotek společnosti. Roll-out Balanced 

Scorecard často směřuje ke zvýšení kvality strategického řízení v rámci 

společnosti. Akce a strategické cíle se z organizačně nadřazených jednotek 

přenesou do BSC podřízených organizačních jednotek. Tento proces zvyšuje 

pravděpodobnost, že bude dosaženo strategických cílů nejen v celé společnosti, 

ale i dílčích obchodních oblastí (11, s. 63).  

x Fáze pátá – zabezpečení kontinuální nasazení BSC: Jestliže  

by se implementace BSC uzavřela vypracováním strategických cílů, řetězců příčin 

a následků, měřítek, cílových hodnot a strategických akcí pro konkrétní 

organizační jednotku, přineslo by to jenom jednorázově silnější zaměření  

na strategii. Způsoby jednání a rozhodování se musí trvale orientovat na aktuální 

strategii. Pro integraci konceptu Balanced Scorecard s existujícími systémy řízení 

je zejména zapotřebí (11, s. 63–64):   

o controlling, který monitoruje realizaci strategických akcí (11, s. 63–64),   

o propojení BSC do operativního a strategického plánování za účelem 

neustálého přizpůsobování nové strategie a přesného převedení 
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strategických akcí a operativních cílů do ročních rozpočtů a plánů  

(11, s. 63–64), 

o integrace do systému reportingu, aby docházelo k průběžnému sledování 

dosahování cílů (11, s. 63–64), 

o propojení do systému řízeních lidských zdrojů, které je určeno k zakotvení 

operativních cílů a strategických akcí do sjednaných osobních cílů  

(11, s. 64).  

Překážky efektivního zavádění strategie  

S metodou Balanced Scorecard souvisí čtyři bariéry efektivního zavádění. Tyto překážky 

lze odstranit integrováním BSC do nového strategického manažerského systému. 

Nedostatky dnešních manažerských systémů jsou především založeny na tradičním 

modelu sledování minulých nákladů, který vede ke ztrátě propojení mezi formulováním 

a implementací strategie. Mezi tyto bariéry se řadí (17, s. 166–167):  

x Neuskutečnitelná strategie a vize – společnost nedokáže převést vizi, strategii 

do uskutečnitelných a srozumitelných akcí. Na významu strategie a vize se není 

schopno shodnout vedení společnosti. Úsilí tedy není ani spojené, ani integrované, 

jelikož je podřízeno jediné strategii (17, s. 167).  

x Strategie není propojena s cíli jednotlivců, týmů a oddělení – dlouhodobé 

požadavky strategie společnosti nejsou převedeny do cílů oddělení, týmů  

a jednotlivcům. Namísto toho se oddělení soustředí na dodržování finančních 

rozpočtů ve smyslu tradičního manažerského procesu. Týmy a jednotlivci mají 

své cíle propojeny s dosahováním taktických a krátkodobých cílů na úkor rozvoje 

schopností, které pomáhají v k dosažení dlouhodobých strategických cílů  

(17, s. 167–168).   

x Nepropojení strategie s alokací zdrojů – selhání při propojování akčních 

programů a alokace kapitálu s dlouhodobými strategickými prioritami. Toto 

selhání pramení z toho, že mnoho společností má oddělené procesy  

pro dlouhodobé strategické plánování a pro krátkodobé rozpočtování (17, s. 168). 

x Zpětná vazba je taktická ne strategická – nedostatečná zpětná vazba související 

se způsobem a funkčností zavádění strategie.  V dnešní době poskytuje většina 

manažerských systémů informace jen o krátkodobé provozní výkonnosti  
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a zpravidla se týká finančních meřítek, které většinou srovnávají aktuální 

výsledky s měsíčními a čtvrtletními rozpočty. Kvůli malé pozornosti poradám,  

je pro společnost velmi nesnadné získat zpětnou vazbu o strategii. Bez zpětné 

vazby nelze strategii testovat či se o ní učit (17, s. 170).  

2.3 Strategická analýza  

Strategická analýza představuje komplexní přístup k zachycení podstatných faktorů 

ovlivňující činnost společnosti ve vzájemných souvislostech, jehož výsledky jsou 

podkladem pro tvorbu možných strategií budoucího směřování společnosti (19, s. 95). 

Základními fázemi strategické analýzy jsou analýza okolí a analýza vnitřních zdrojů  

a schopností (20, s. 10).  

2.3.1 Analýza vnějšího prostředí  

Při této analýze je okolí podniku rozděleno na dvě části, a to na mikrookolí, které také 

označujeme jako podnikatelské prostředí, kde společnost provozuje svoji činnost,  

a makrookolí, které vytváří společné prostředí pro všechna mikrookolí (21, s. 16). 

Analýza mikrookolí  

Porterův model pěti sil se používá pro analýzu mikrookolí. Tento model umožňuje 

manažerům analyzovat konkurenční síly v mikrookolí a objevit příležitosti, které  

je zásadní využít ve strategii, případně pak odhalit ohrožení společnosti, kde je nutné 

zamezit negativnímu působení (21, s. 17). 

Těchto pět sil působí na společnosti, které jsou uvnitř mikrookolí a omezují  

je ve zvyšování cen a dosahování vyššího zisku. Tyto síly ovlivňují nejen vývoj 

společnosti, ale i vývoj mikrookolí. Postupem času se mohou měnit (21, s. 17). 

PORTERŮV model se zabývá následujícími body: 

x Rivalita mezi stávajícími společnostmi – pokud, je tato konkurenční síla slabá, 

společnost je schopna navýšit ceny a tím dosáhnout vyššího zisku. V případě,  

že je síla velká, dochází k cenové konkurenci. Vzniká cenová válka, která 

ovlivňuje rivalitu mezi společnostmi. Ziskovost je limitována cenovou 

konkurencí, která může snižovat výnos (21, s. 17–23). 
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x Rizika vstupu potenciálních konkurentů – jestliže, je riziko vstupu nízké, 

společnosti jsou schopné využít výhody ke zvyšování cen a dosažení vyššího 

zisku. Toto riziko podléhá výši bariér vstupu na trh, které omezují společnosti 

prosadit se v daném mikrookolí. S překonáváním bariér rostou náklady  

(21, s. 17–23). 

x Hrozby substitučních výrobků – substituty vytváří konkurenční ohrožení 

limitující ceny, za kterou společnost prodává a zároveň limituje ziskovost  

(21, s. 17–23).  

x Smluvní síly kupujících – v situaci, kdy kupující tlačí na snižování cen  

či požadují vysokou jakost mohou představovat hrozbu. Dochází k navyšování 

výrobních nákladů. Slabí kupující dávají možnost společnosti navýšit ceny  

a dosahovat vyšší zisk (21, s. 17–23). 

x Smluvní síly dodavatelů – dodavatelé mohou navyšovat ceny a společnost musí 

snížit kvalitu výrobků nebo toto navýšení zaplatit (21, s. 17–23). 

Analýza makrookolí  

Analýzy makrookolí obsahuje faktory, jež jsou externí ve vztahu k danému makrookolí  

a ovlivňují zisk společnosti a poptávku. V čase dochází ke změně těchto faktorů a vytváří 

tak prostor pro nové ohrožení a příležitosti. Makrookolí představuje celkový ekonomický, 

politický, sociální a technologický rámec, v němž společnost působí (20, s. 16; 21, s. 26). 

PESTLE analýza člení vlivy makrookolí do čtyř základních skupin. Tyto skupiny 

obsahují řadu faktorů makrookolí, které různě působí na společnost (20, s. 16). 

PESTLE analýza klasifikuje následující čtyři skupiny vlivů makrookolí:  

x Politické a legislativní faktory znamenají pro společnosti příležitosti,  

ale zároveň ohrožení. Politická omezení ve formě zákonů, cenové politiky a další 

ovlivňují každou společnost jejich existence může značně ovlivnit budoucí 

rozhodování společnosti (20, s. 16–17). 

x Ekonomické faktory vyplývají ze základních směrů ekonomického rozvoje  

a jsou charakterizovány stavem ekonomiky. Základními indikátory stavu 

makrookolí jsou úroková míra, míra ekonomického růstu, míra inflace aj.  

(20, s. 16–17). 
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x Sociální a demografické faktory zachycují vlivy, které jsou spojené 

se strukturou obyvatelstva a jeho postoji (20, s. 18).  

x Technologické faktory významně můžou ovlivnit okolí, v němž se společnost 

nachází. Společnost by se měla provádět aktivní inovační činnost a vyhnout  

se zastaralosti. Je nutné mít neustálé povědomí o technických a technologických 

inovacích ve svém okolí (20, s. 18–19).  

2.3.2 Analýza vnitřního prostředí  

Výzkum pana R. H. Watermana a T. J. Peterse zobrazuje, že na společnost působí sedm 

vnitřních faktorů, které jsou ve vzájemné souvislosti. Je nutné, aby tyto faktory byly 

rovnoměrně rozvíjeny (22, s. 11). 

Za hlavní faktory úspěchu můžeme považovat strukturu společnosti, její strategii, 

spolupracovníky, jejich dovednosti, styl řízení, systémy a sdílené hodnoty společnosti. 

Vyjmenované faktory tvoří rámec ,,7S faktorů“ společnosti McKinsey (22, s. 12). 

2.3.3 SWOT analýza  

Jedná se o jednoduchý nástroj pro systematickou analýzu klíčových faktorů, které 

ovlivňují postavení společnosti. Cílem analýzy je zjistit, jaká je současná strategie 

společnosti její konkrétní silné a slabé stránky. Zda je schopna reagovat na změny v jejím 

prostředí (19, s. 130; 20, s. 91). 

SWOT analýza podává přehled silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení. Původně 

se skládala ze dvou částí, a to analýzy SW a OT. Doporučeným postupem je začít 

analýzou OT, která identifikuje příležitosti a hrozby, které plynou z vnějšího prostředí 

společnosti, a to jak makroprostředí, tak i mikroprostředí. Poté následuje analýza SW, 

která se zabývá vnitřním prostředí společnosti (cíle, organizační struktura, strategie, 

firemní kultura apod.). Určují se prostřednictvím vnitropodnikových analýz (19, s. 130). 

Snahou společnosti je omezení či eliminace svých slabých stránek a podpoření silných, 

využití příležitostí prostředí a včasně odhalit případné ohrožení. Společnost může získat 

konkurenční výhody nad ostatními, pokud bude mít dostatek kvalitních informací  

ze společnosti a jejího prostředí (19, s. 130). 

Tři tvorbě analýzy je vhodné dodržovat následující principy (16, s. 300): 
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x princip účelnosti – při analýze musí být kladen důraz na její účel, 

x princip relevantnosti – zaměřit se na významná fakta, 

x princip kauzality – soustředit se na příčiny, nikoliv důsledky, 

x princip objektivnosti – je nutné, aby byla analýza objektivní.  

2.4 Vybrané ukazatele finanční analýzy 

Vzhledem k tématu této diplomové práce budou vysvětleny pouze vybrané poměrové 

ukazatele finanční analýzy. Poměrové ukazatele představují základní nástroj finanční 

analýzy, umožňují získat rychlou představu o finanční situaci společnosti. Poměrové 

ukazatele dávají do poměru různé položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty. V praxi  

se osvědčily zejména skupiny ukazatelů zadluženosti, likvidity, rentability a aktivity. 

Doporučené hodnoty jednotlivých ukazatelů, které jsou zde uvedeny jsou pouze 

orientační, jelikož každá společnost je jedinečná a v různých souvislostech je potřebné 

výsledné hodnoty ukazatelů pečlivě zvažovat (23, s. 87).  

2.4.1 Analýza likvidity 

Likvidita představuje schopnost společnosti hradit své závazky a získat dostatečné 

množství peněžních prostředků na provedení nezbytných plateb. Likvidita závisí na tom, 

jak rychle je společnost inkasuje pohledávky, zda dokáže v případě potřeby prodat  

své zásoby, zda má prodejné výrobky a podobně (24, s. 82). Likvidita je klíčovým 

předpokladem pro zajištění dlouhodobé existence společnosti (25, s. 103).  

Ukazatel okamžité likvidity  

Ukazatel hodnotí schopnost společnosti hradit své aktuálně splatné závazky.  

Do krátkodobého finančního majetku patří peníze v hotovosti a na běžném účtu, 

krátkodobé cenné papíry, podíly a další finanční ekvivalenty (24, s. 83).  

Doporučené hodnoty by se měly nacházet v rozmezí 0,2 až 0,5. Vysoké hodnoty 

znamenají neefektivnost využití peněžních prostředků (23, s. 95). 

𝑂푘𝑎푚ž푖푡á 푙푖푘푣푖푑푖푡𝑎 =
𝐾푟á푡푘표푑표𝑏ý 푓푖푛𝑎푛č푛í 푚𝑎푗푒푡푒푘

𝐾푟á푡푘표푑표𝑏é 푧á푣𝑎푧푘푦 + 𝐾푟á푡푘표푑표𝑏é 𝑏𝑎푛푘표푣푛í ú푣ě푟푦 

Vzorec č. 1: Okamžitá likvidita  

(Zdroj: 26) 
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Ukazatel pohotové likvidity  

Eliminuje nedostatky běžné likvidity, neboť ukazatel od oběžných aktiv odečítá zásoby 

jakožto nejméně likvidní část. Velmi nízká hodnota pohotové likvidity ve srovnání 

s běžnou likviditou svědčí o významnosti zásob společnosti v rozvaze. Tato skutečnost 

se týká obchodních společností, jelikož se přepokládá u zásob rychlá obměna  

a likvidita (27, s. 74). 

Doporučené hodnoty by měly být v rozmezí od 1 až 1,5. Pokud je získaný poměr nižší 

než 1 společnost musí přistoupit na prodej zásob (23, s. 95). 

𝑃표ℎ표푡표푣á 푙푖푘푣푖푑푖푡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž푛á 𝑎푘푡푖푣𝑎 − 푧á푠표𝑏푦

𝐾푟á푡푘표푑표𝑏é 푧á푣𝑎푧푘푦 + 𝐾푟á푡푘표푑표𝑏é 𝑏𝑎푛푘표푣푛í ú푣ě푟푦
 

Vzorec č. 2: Pohotová likvidita  

(Zdroj: 26) 

Ukazatel běžná likvidity 

Ukazatel běžné likvidity udává kolikrát jsou krátkodobé závazky kryty pomocí oběžných 

aktiv. Klíčové pro ukazatele je posouzení struktury zásob, jejich reálné oceňování 

vzhledem k prodejnosti a struktura pohledávek vzhledem k jejich neuhrazení ve lhůtě 

splatnosti (27, s. 74). Doporučené hodnoty by měly nabývat hodnot v rozmezí 1,5 až 2,5 

(23, s. 94).  

𝐵ěž푛á 푙푖푘푣푖푑푖푡𝑎 =  
𝑂𝑏ěž푛á 𝑎푘푡푖푣𝑎

𝐾푟á푡푘표푑표𝑏é 푧á푣𝑎푧푘푦 + 𝐾푟á푡푘표푑표𝑏é 𝑏𝑎푛푘표푣푛í ú푣ě푟푦 

Vzorec č. 3: Běžná likvidita  

(Zdroj: 26) 

2.4.2 Analýza zadluženosti  

Ukazatele zadluženosti podávají informace společnosti o výši rizika, jež nese při daném 

poměru a struktuře vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Vyšší hodnoty zadluženosti 

představují pro společnost vyšší riziko, protože musí dostát svým závazkům bez ohledu 

na to, zda si právě vede dobře. Určitá výše zadlužení je obvykle prospěšná, jelikož cizí 

kapitál je levnější než vlastní. To je dáno tím, že úroky z cizího kapitálu snižují daňové 
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zatížení organizace, jelikož úrok jako součást nákladů snižuje zisk,  

ze kterého se hradí daně tzv. daňový štít (23, s. 87). 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost se vypočítá jako podíl celkových dluhů k celkovým aktivům, tedy 

měří podíl věřitelů na celkovém kapitálu, z něhož je hrazen majetek společnosti. Pokud 

hodnota dosahuje vyšších hodnot, tím vyšší riziko představuje pro věřitele. Tento 

ukazatel znamená významné kritérium pro dlouhodobé věřitele jako jsou komerční 

banky. Není nezbytné, aby organizace financovala své aktivity výhradně z vlastních 

prostředků, a proto zadluženost nemusíme chápat pouze jako negativní (24, s. 78). 

Doporučená hodnota uvedená v odborná literatuře je mezi 30–60 %, avšak nezbytností  

je brát v úvahu příslušnost odvětví (23, s. 88). 

𝐶푒푙푘표푣á 푧𝑎푑푙푢ž푒푛표푠푡 =  
𝐶푖푧í 푧푑푟표푗푒

𝐴푘푡푖푣𝑎 푐푒푙푘푒푚 

Vzorec č. 4: Celková zadluženost  

(Zdroj: 23, s. 88) 

Koeficient samofinancování 

Jedná se o doplňkový ukazatel k výše popsanému ukazateli celkové zadluženosti a svědčí 

o finanční nezávislosti organizace, tedy financování celkových aktiv vlastními finančními 

zdroji. Součet obou ukazatelů by měl dát přibližně 1 (případná odlišnost je způsobena 

nezapočtením ostatních pasiv do jednoho z ukazatelů) (27, s. 70; 28, s. 65). 

𝐾표푒푓푖푐푖푒푛푡 푠𝑎푚표푓푖푛𝑎푛푐표푣á푛í =  
𝑉푙𝑎푠푡푛í 푘𝑎푝푖푡á푙
𝐶푒푙푘표푣á 𝑎푘푡푖푣𝑎 

Vzorec č. 5: Koeficient samofinancování  

(Zdroj: 27, s. 70) 

Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí představuje výši zadluženosti pomocí schopnosti společnosti 

splácet nákladové úroky. Pokud ukazatel dosahuje výše 1, znamená to, že společnost 

vytvořila zisk, který je dostatečný pro splácení věřitelům, ale z pohledu daní, které  
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se odvádí státu a čistého zisku, když připadá vlastníkovi nic nezbylo. Hodnota rovna  

1 není dostačující, odborná literatura uvádí 3 a více (23, s. 90)  

Ú푟표푘표푣é 푘푟푦푡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑁á푘푙𝑎푑표푣é ú푟표푘푦 

Vzorec č. 6: Úrokové krytí 

(Zdroj: 23, s. 89) 

2.4.3 Analýza řízení aktiv  

Pomocí těchto ukazatelů lze zjistit, zda je velikost jednotlivých druhů aktiv v rozvaze 

v poměru ke stávajícím nebo budoucím hospodářským činnostem společnosti přiměřená, 

tedy zda podnik efektivně využívá vložené prostředky (23, s. 107).  

Podávají informace, zda organizace má k dispozici rozsáhlé kapacity, které nejsou příliš 

využity, či naopak vysoká rychlost obratu může naznačovat nedostatek produktivních 

aktiv, neboť z hlediska budoucích růstových příležitostí nebude mít možnost pro jejich 

realizaci. Může dojít k úpadku způsobeným nezvládnutého růstu (25, s. 107). 

Obrat celkových aktiv  

Pomocí tohoto ukazatele zjistíme počet obrátek celkových aktiv v tržbách za daný časový 

úsek 1 roku. V případě, že je intenzita využívaných aktiv společnosti nižší, než počet 

obrátek celkových aktiv podle oborového odvětví, je nutní snížit položky aktiv jejich 

odprodáním, nebo navýšením tržeb (27, s. 66).  

Doporučená hodnota je minimálně ve výši 1 s ohledem na oborové odvětví (25, s. 108). 

𝑂𝑏푟𝑎푡 푐푒푙푘표푣ý푐ℎ 𝑎푘푡푖푣 =  
𝑅표č푛í 푡푟ž𝑏푦

𝐴푘푡푖푣𝑎 푐푒푙푘푒푚
 

Vzorec č. 7: Obrat celkových aktiv  

(Zdroj: 27, s. 67) 

Doba obratu zásob  

Výsledná hodnota ukazatele udává průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány  

ve společnosti do doby jejich spotřeby nebo prodeje. V případě zásob zboží a výrobků 

hovoříme o indikátoru likvidity, jelikož představuje počet dnů do přeměny v hotovost  

či pohledávku (27, s. 67–68). 
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𝐷표𝑏𝑎 표𝑏푟𝑎푡푢 푧á푠표𝑏 =  
𝑃푟ů푚ě푟푛ý 푠푡𝑎푣 푧á푠표𝑏 ∗ 360

𝑇푟ž𝑏푦  

Vzorec č. 8: Doba obratu zásob  

(Zdroj: 27, s. 68) 

Doba obratu pohledávek 

Ukazatel vypovídá o strategii řízení pohledávek a udává, za jak dlouho jsou průměrně 

inkasovány faktury. Pokud je doba splatnosti delší, je nutné prozkoumat platební kázeň 

odběratelů. Tento ukazatel je podstatný z pohledu plánování peněžních toků (24, s. 87). 

𝐷표𝑏𝑎 표𝑏푟𝑎푡푢 푝표ℎ푙푒푑á푣푒푘 =  
𝑂𝑏푐ℎ표푑푛í 푝표ℎ푙푒푑á푣푘푦 ∗ 360

𝑇푟ž𝑏푦  

Vzorec č. 9: Doba obratu pohledávek  

(Zdroj: 26) 

Doba obratu závazků 

Výsledná hodnota ukazatele vyjadřuje počet dní, na které poskytli dodavatelé platební 

úvěr. Souvisí s platební morálkou společnosti vůči dodavatelům (24, s. 87). 

𝐷표𝑏𝑎 표𝑏푟𝑎푡푢 푧á푣𝑎푧푘ů =  
𝑍á푣𝑎푧푘푦 푣ůč푖 푑표푑𝑎푣𝑎푡푒푙ů푚 ∗ 360

𝑇푟ž𝑏푦  

Vzorec č. 10: Doba obratu závazků  

(Zdroj: 26) 

2.4.4 Analýza rentability  

Ukazatele rentability jsou měřítkem schopnosti společnosti vytvářet nové zdroje  

a dosahovat zisku prostřednictvím investovaného kapitálu. Obecně vyjadřují, kolik korun 

zisku připadá na 1 korunu jmenovatele, tedy slouží k hodnocení celkové efektivnosti dané 

činnosti (25, s. 98; 28, s. 127). 

Ukazatel rentability celkových aktiv (ROA)  

Rentabilita celkových aktiv poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými  

do společnosti bez ohledu na zdroj financování (25, s. 98). 

Získané výsledky je vhodné porovnávat s odvětvovým průměrem (26). 
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𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐴𝑇

𝐶푒푙푘표푣á 𝑎푘푡푖푣𝑎 

Vzorec č. 11: Rentabilita celkových aktiv  

(Zdroj: 26) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) 

Jedná se o klíčový ukazatel, kterému věnují pozornost akcionáři, investoři a společníci. 

Poskytuje informaci o tom, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného 

kapitálu akcionářem (25, s. 99). 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑉푙𝑎푠푡푛í 푘𝑎푝푖푡á푙 

Vzorec č. 12: Rentabilita vlastního kapitálu  

(Zdroj: 26) 

Ukazatel rentability tržeb (ROS) 

Ukazatel podává informaci o tom, kolik korun zisku je společnost schopna vygenerovat 

z jedné koruny tržeb (24, s. 82). 

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑇푟ž𝑏푦 

Vzorec č. 13: Rentabilita tržeb  

(Zdroj: 27, s. 64) 

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů (ROCE)  

Ukazatel udává, kolik provozního zisku před zdaněním společnost získala z jedné koruny 

investované akcionáři a věřiteli (25, s. 98). 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑉푙𝑎푠푡푛í 푘𝑎푝푖푡á푙 + 𝐷푙표푢ℎ표푑표𝑏é 푧á푣𝑎푧푘푦 

Vzorec č. 14: Rentabilita dlouhodobých zdrojů  

(Zdroj: 27, s. 64) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Tato kapitola je zaměřena na uvedení základních informací o analyzované společnosti  

a představení jejího současného stavu. Na základě získaných poznatků z teoretické části 

budou provedeny výpočty jednotlivých ukazatelů finanční analýzy za tříleté období  

a jejich následné vyhodnocení. Dále bude přistoupeno ke strategické analýze vnitřního  

a vnějšího prostředí, ve kterém se vybraná společnost nachází.   

3.1 Základní informace o společnosti 

Vzhledem k povaze citlivých dat, které jsou v rámci této práce použity, nebude 

společnost jmenována. Informace, které by vedly k její identifikaci, nebudou 

specifikovány.  

Pro účely zpracování diplomové práce jsem si vybrala společnost s ručením omezeným 

působící na automobilovém trhu již přes 29 let. Základní kapitál činí 10 000 000 Kč. 

Rozhodujícím předmětem jejího podnikání jsou opravy motorových vozidel a dále 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (29). 

3.1.1 Historie společnosti  

Společnost byla založena před 25 lety jako autorizovaný dealer motocyklů. Zanedlouho 

po svém působení získala dealerství osobních a užitkových vozů značky Renault,  

a v Jihomoravském kraji otevřela provozovnu. Po zdařilém vykročení na automobilový 

trh ve svém regionu a s přibývajícím množstvím zákazníků vyvstala otázka rozšíření 

kapacity prodejních a servisních prostorů. Výstavba moderního autocentra,  

získání statutu Renault – koncesionář, umožnilo prezentovat a nabídnout klientům celou 

modelovou řadu vozů Renault. V období 2000–2002 se postupně rozšiřovaly služby  

o novou klempírnu a centrum užitkových automobilů orientované na představení ucelené 

výrobní řady v tomto segmentu. Postupem času došlo k zahájení prodeje ojetých vozů, 

který byl následně doplněn o projekt Renault – Ojeté vozy se zárukou. Zásluhou 

maximálního úsilí o naprostou spokojenost svých klientů jak při nákupu,  

tak i při následném servisu vozidel si společnost zachovává vysoký standart kvality svých 

služeb, což dokazují přední umístění v žebříčku hodnocení importérem Renault ČR, a.s. 

Tato hodnocení jsou zpracována na základě ohlasů zákazníků a napomohla k získání 
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prestižního ocenění – Certifikát kvality servisních služeb. V letech 2015 až 2016 došlo 

k modernizaci prodejních prostor společnosti (30).  

3.1.2 Organizační struktura společnosti  

Společnost má jediného vlastníka, který zároveň vykonává funkci jednatele. Organizační 

struktura je rozčleněna na jednotlivá oddělení, a to na servisní, prodejní a ekonomické. 

Společnost v roce 2019 zaměstnávala 41 pracovníků (30). 

 

Obrázek č. 6: Organizační struktura  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 30) 

3.1.3 Obchodní program společnosti 

Jedná se o společnost, která představuje jednu z největších koncesovaných společností 

zabývající se prodejem a servisem automobilů značky Dacia a Renault v České republice. 

Vyznačuje se osobitým přístupem ke klientům, díky čemuž si vybudovala během svého 

působení stálou základnu zákazníků, která vypovídá o spokojenosti a pestrosti 

poskytovaných služeb. Společnost nabízí řadu moderních a prvotřídních služeb, neustále 
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si rozšiřuje povědomí o zkvalitnění služeb a vývoji tržní situace, aby dokázala poskytovat 

zákazníkům vždy něco více než konkurence. Pomocí zavedených vícestupňových 

kontrolních systémů dochází ke kontrole poskytovaných služeb. Každý ze zaměstnanců 

disponuje individuální odpovědností. Ke zpětné vazbě dochází ve smyslu kontroly 

poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníka. Společnost záměrně vzdělává  

a vychovává vlastní tým pracovníků, kteří jsou neustále školeni (30).  

Poskytované služby na základě koncesionářské smlouvy (30): 

x prodej nových a ojetých automobilů,  

x autorizovaný servis vozidel Renault a Dacia, 

x prodej náhradních dílů a doplňků,  

x jiné služby (povinné ručení, úvěry, havarijní pojištění). 

3.1.4 Hlavní trhy a zákazníci 

Trh, na který se společnost orientuje, je prodej osobních automobilů, ale rovněž cílí  

na odběratele užitkových vozidel. Pro společnost je podstatné se orientovat zejména  

na segment zákazníků, pro které je otázka koupě nového vozu či servis stávajících 

automobilů aktuální. Společnost nabízí kompletní modelovou řadu vozů Renault a Dacia. 

V roce 2016 se model Clio značky Renault stal nejvíce prodávaným v segmentu malých 

vozů. U značky Dacia vede na předních příčkách model Dacia Duster, který se stal  

1. dováženým SUV této značky na českém trhu. V roce 2017 Renault Česká republika 

a.s. uvedla na trh 4 modelové řady elektromobilů. V letošním roce svoji stávající nabídku 

rozšíří o hybridní a plug-in hybridní vozy (30). 

3.2 PESTLE analýza  

V rámci PESTLE analýzy se zaměřím na faktory ovlivňující okolní prostředí organizace. 

Jedná se o faktory politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní  

a ekologické.  

Politické faktory  

Současná situace na českém trhu automobilů je ovlivňována politickým rozhodnutím 

Vlády České republiky, což má přímý dopad i na stabilitu legislativního rámce jako  
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je omezení v podnikání a další. Podnikatelské prostředí je ovlivňováno členstvím České 

republiky v Evropské unii. Faktor, který ovlivňuje chování automobilových výrobců  

a následně prodejců, je nařízení Evropské unie na snížení emisních limitů CO2. Některé 

Evropské státy v čele s Německem podporují nákup dopravních prostředků na elektrický 

či alternativní pohon, forma podpory je odlišná, může se jednat například o daňové 

zvýhodnění, bezplatné parkování, dotace na nákup vozidla a další.  V České republice  

je zavedeno pouze parkování zdarma na modrých zónách pro elektromobily a plug-in 

hybridy s emisemi do 50 gramů CO2/km a zároveň musí mít registrační značku začínající 

písmeny EL. V budoucnu by pro vlastníky těchto vozů s ekologickou registračních 

značkou mohly plynout další výhody, což by mohlo podpořit prodej těchto vozů (31).  

Ekonomické faktory  

Trh s novými osobními a užitkovými vozy v České republice je ovlivňován řadou 

makroekonomických ukazatelů. Mezi indikátory, které dopadají na výkon ekonomiky  

a potažmo na podnikatelské prostředí, řadíme například hrubý domácí produkt, míru 

nezaměstnanosti a inflaci.  

Z uvedeného grafu můžeme vidět meziroční vývoj a predikce hrubého domácího 

produktu v letech 2012–2021. Za rok 2019 došlo k meziročnímu růstu HDP  

o 2,5 % a vývoj ekonomiky téměř odpovídal úrovni předchozího roku. 

 

Graf č. 1: Meziroční vývoj a predikce HDP v ČR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 32) 

-0.8
-0.5

2.7

5.3

2.5

4.4

2.8
2.5

2 2.2

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Meziroční vývoj a predikce HDP v (%)

predikce



 53 

Podle ministerstva financí ekonomický růst byl tažen především spotřebou domácností, 

která se zvýšila o 3,3 % vlivem růstu objemu mezd a platů. Na základě predikcí  

a současného stavu ekonomiky se předpokládá v následujícím roce zpomalení ekonomiky 

vlivem slabší poptávky domácností na 2 % (32).  

Míra nezaměstnanosti je důležitým ekonomickým faktorem, který udává směr vývoje 

poptávky po automobilech. Současné situace na trhu práce a příjmy domácností ovlivňují 

obchod na trhu s automobily a konečnou poptávku spotřebitelů po nových vozech.  

 

Graf č. 2: Vývoj a predikce míry nezaměstnanosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 32) 
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na bydlení, jehož příspěvek k průměrné míře inflace činil 1,4 p.b. (32). Směr vývoje 

inflace se odráží i na trhu s automobily, jelikož může dojít k růstu vstupních cen 

materiálů, ze kterých se vozy vyrábějí, a potažmo dojde i ke zdražení samotných 

automobilů.   

Sociální faktory  

Dlouhodobý rostoucí počet obyvatel České republiky znamená pro společnost potenciální 

zvyšování počtu zájemců o nové automobily. V období 2011–2019 je zachycen vývoj 

počtu obyvatel na území České republiky, podle dat Českého statistického úřadu  

k 31. prosinci 2019 je evidováno 10 693 939 obyvatel (33).  

 

Graf č. 3: Demografický vývoj v ČR 2011–2019 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 34) 
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Graf č. 4: Vývoj počtu osobních vozidel na 1000 obyvatel v ČR 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 36; 37) 
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nedostatků není příliš velký. V letošním roce se uživatelé dočkají prvních hybridních  

a plug-in hybridních modelů značky Renault E-TECH. Nabídka této exkluzivní 

technologie může pro analyzovanou společnost představovat zajímavou pozici na trhu 

s automobily. 

Dále je současným trendem digitalizace, autonomní řízení a konektivita. Uživatelé mají 

možnost nejenom synchronizovat vůz s mobilním telefonem, ale také jej jeho 

prostřednictvím ovládat. Autonomní systémy řízení díky pokročilým senzorům uživateli 

pomáhají parkovat, sledovat okolní subjekty, nouzově brzdit atd. Rozvoj uvedených 

technologií může představovat pro společnost nové příležitosti na trhu s automobily  

a zároveň znamenat ohrožení v důsledku příchodu nových subjektů do odvětví z oblasti 

IT.  

Legislativní faktory 

Každá společnost vykonávající činnost na území České republiky je povinna dodržovat 

platnou legislativu. Do tuzemských právních předpisů se promítají i nařízení, vyhlášky  

a směrnice unijního práva, a proto je nezbytností sledovat opatření v rámci Evropské unie. 

Obchodní společnost je regulována zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.,  

a dále zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Mezi základní povinnosti 

organizace patří: vedení podvojného účetnictví, vedení personální a mzdové agendy, 

podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty a k dani z příjmů, oznamování 

veškerých změn orgánům veřejné správy. Tyto povinnosti a celá řada dalších jsou 

taxativně vymezeny následujícími zákony v platném znění: 

x zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

x zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

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

x zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

x zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 

x zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti,  

x zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, 

x zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, 



 57 

x zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. 

Jelikož dochází k častým novelizacím zákonů a právních předpisů, je nutné,  

aby společnost měla neustálý přehled o aktuálních legislativních změnách.                      

Ekologické faktory 

Automobilový průmysl prochází v poslední době řadou významných změn. Faktor, který 

bezesporu ovlivňuje chování automobilových výrobců a následně prodejců je nařízení 

Evropské unie na zpřísňování ekologických požadavků na vypouštění CO2. 

Automobiloví výrobci na základě tohoto nařízení musí do roku 2021 snížit emise  

u osobních vozů v průměru na 95 gramů CO2/km. Nesplnění přísných limitů emisí oxidu 

uhličitého znamená pro automobilky hrozbu placení pokut (40). Největší dopad v této 

souvislosti mají dieselové agregáty, které zatěžují životní prostředí, a proto je jejich 

existence dlouhodobě neudržitelná. Zájem o tento typ pohonu ze stran automobilek  

i zákazníků klesá.  

V souvislosti s ochranou životního prostředí a zamezení znečistění ovzduší  

ze spalovacích motorů se setkáváme se zaváděním zákazů vjezdu vozidel do center 

jednotlivých evropských měst jako je například Paříž, Milán a další (41). To nutí výrobce 

k jednoznačnému kroku směrem k alternativním pohonům, elektromobilitě  

a autonomnímu řízení. Ekonomický ředitel společnosti potvrzuje, že z důvodu 

zpřísňování emisních limitů na auta se spalovacími motory se výrazně mění modelová 

skladba a v letošním roce se společnost zaměří na přednostní prodej hybridních vozů.  

3.3 Analýza odvětví pomocí Porterova modelu pěti sil  

Porterův model pěti sil se zabývá analýzou konkurenčního prostředí a posuzuje rivalitu 

mezi stávajícími konkurenty, rizika vstupu potenciálních konkurentů, vyjednávací síly 

odběratelů a dodavatelů a hrozby možných substitutů.  

Rivalita mezi stávajícími konkurenty  

Na českém trhu s automobily je značně vysoká konkurence. Důvodem je působení řady 

automobilových značek, autosalonů či autobazarů.  Automobiloví prodejci se předhánějí 

v nabídkách zvýhodněných akčních modelů nebo přímo pomocí cenových slev a dalších 

benefitů. Pro většinu zákazníků je nejdůležitějším faktorem při rozhodování o koupi 
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nového vozu jeho cena, teprve pak přicházejí na řadu další faktory, které vychází 

z konkrétní představy zákazníka. Nicméně každý zákazník nemusí mít dostatek 

finančních prostředků na koupi nového vozu a pro tyto zákazníky připadá v úvahu koupě 

ojetého vozu. Statistika svazu dovozců automobilů uvádí, že v roce 2019 bylo 

registrováno 249 915 nových automobilů a 177 261 ojetých automobilů, což představuje 

zhruba 42 % podíl z celkového počtu registrovaných vozidel (35).  

Renault má ve městě, ve kterém společnost působí, zastoupení dalších dvou 

autorizovaných dealerů.  Nicméně další přímí konkurenti nabízející stejnou značku 

působí po celé České republice a snaží se získat díky výhodným cenovým nabídkám více 

zákazníků, pro které nehraje velkou roli umístění prodejny, ale finální cena konkrétního 

automobilu.  

Riziko vstupu nových konkurentů na trh  

V současné době je automobilový trh doprovázen nejen silným konkurenčním 

prostředím, ale také významnou kapitálovou náročností. Nově vstupující společnost  

by tak měla vzít v úvahu především prvotní náklady, jako je například pořízení budovy 

pro autosalon, autoservis, či skladovací a parkovací prostory. V případě autoservisu 

můžeme mluvit o dalších nákladech spojených s technickým vybavením, jako jsou stroje 

a další specializovaná zařízení nezbytná pro jejich chod. 

Autorizovaní dealeři musí splňovat kritéria a platit dovozci poplatky, které souvisí  

se samotnou koncesí dále musí vynakládat peněžní prostředky na samotný marketing. 

Jednou z klíčových a nezastupitelných marketingových aktivit je branding společnosti. 

Společnost nabízí automobilové značky Renault a Dacia, a je tak nucena dodržovat 

zavedený branding výrobce, který se promítá do vizuální podoby exteriéru a interiéru 

pobočky. Dealeři musí reagovat na veškeré změny, které souvisí s brandingem 

automobilových značek, což s sebou přináší další náklady.  

Do popředí se v automobilovém odvětví derou elektromobily, otázka alternativních 

pohonů a autonomní vozy. Vstup nového hráče je z tohoto pohledu reálný, jelikož značka, 

která vstoupí na trh s novou technologií a možnostmi ochrany životního prostředí  

a dalších aspektů, může vzbudit pozornost ze strany zákazníků, otázkou zůstává 
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především preference zákazníka, zda převáží tyto inovace či náklady pořízení a údržbu 

jejich loajalitu k původní značce.  

Vyjednávací síla dodavatelů  

Společnost je autorizovaný dealer značek Renault a Dacia, jejím výhradním dovozcem  

je společnost Renault Česká republika a.s., která stanovuje obchodní politiku prodejce, 

ceny pro konečného spotřebitele a také marketingovou strategii. V tomto ohledu lze říci,  

že vyjednávací síla dodavatele je neomezená. Společnost má stanoveny nákupní ceny 

automobilů a není zde jakýkoliv manévrovací prostor. Podmínky, ke kterým se společnost 

zavázala k uspokojení dodavatele, jsou obsahem koncesionářské smlouvy, která platí  

po dobu 1 roku, je tedy plně podřízena dodavateli.  

Vyjednávací síla odběratelů  

Vyjednávací síla odběratelů je silná, je to způsobeno nasycením trhu s automobily.  

Na českém trhu působí mnoho automobilových značek a autorizovaných prodejců, 

zákazník má možnost vybírat z rozsáhlé nabídky a díky tomu je schopen ovlivnit finální 

cenu nabízeného zboží, nebo si dohodnout navíc různé nadstandartní vybavení.  

Hrozba substitučních výrobků   

Za substituty lze považovat prostředky hromadné dopravy, taxi, Uber či sdílenou 

mobilitu, která v dnešní době představuje konkurenceschopnou alternativu,  

a to především v zahraničí. Tento trend se však významně rozvíjí i v České republice, 

jelikož sdílená mobilita nevyžaduje významné investice na pořízení a údržbu vlastního 

dopravního prostředku. Do této kategorie se však neřadí pouze půjčování automobilů, 

tzv. carpooling, ale také spolujízda více osob, sdílená jízdní kola či koloběžky. 

Existuje řada důvodů, proč je tato substituční služba výhodná oproti koupi nového 

automobilu. První z nich je vysoká pořizovací cena, většina lidí si nové auto pořizuje 

formou leasingu či úvěru, nicméně díky pronájmu může zákazník jezdit v nejnovějších 

modelech za přijatelnou cenu. Dále náklady spojené se servisem, ačkoliv prodejci nabízí 

několikaleté záruky a garance, nemohou zajistit úplnou bezporuchovost automobilu. 

V ceně pronájmu automobilu zákazníka nemusí zajímat otázka servisu v podobě koupi 

nových brzd, výměny oleje, jelikož vše je zahrnuto v ceně nájemného. Sdílená mobilita 

může dále přispět ke snížení negativních vlivů osobních aut na životní prostředí, rovněž 
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je nutné brát v potaz ceny pohonných hmot a další náklady jako je pojištění z hlediska 

příjmů a životní úrovně domácností.  

Zaměříme-li se na substituci samotného automobilu, nalezneme na trhu několik 

automobilových výrobců a prodejců, kteří mají odlišnou strategii, cílovou skupinu 

zákazníků a modelovou skladbu. Společnost nabízí automobily značky Renault a Dacia, 

můžeme říci, že se jedná o střední třídu automobilů, která je na trhu nejvíce zastoupena, 

jedná se tedy o trh se silně konkurenčními substituty.  

3.4 Analýza vnitřního prostředí 7S 

Tato analýza se zabývá vnitřními faktory, které působí na chování společnosti. Mezi 

faktory úspěchu společnosti patří struktura, strategie, spolupracovníci a jejich schopnosti, 

styl řízení, systémy a sdílené hodnoty. 

Strategie  

Strategie společnosti je jedním z nejdůležitějších dokumentů, kterým se stanovují 

konkrétní cíle podnikání a způsoby, jak těchto cílů dosáhnout. Společnost působí na trhu 

s automobily a nabízí prodej a servis značky Renault a Dacia již přes 25 let a to upevňuje 

její stabilitu na trhu. V současné době, kdy je trh silně globalizovaný, je cílem společnosti 

zvýšení tržního podílu a minimalizace konkurentů ve svém regionu a z těchto důvodů 

kvalitní a propracovaná strategie je nezbytnou podmínkou při plnění nastavených cílů. 

Základním bodem strategie je budování značky rodinného typu, vytvoření stálé klientely, 

možnost dlouholeté spolupráce a garance vysoké kvality poskytovaných služeb, které 

odráží osobitý a odborný přístup jednotlivců podílejících se na fungování společnosti.  

Společnost si zakládá na profesionálním přístupu všech svých zaměstnanců, kteří pro 

maximální spokojenost zákazníka postupují tak, aby poskytli nadstandartní zákaznické  

i servisní služby a splnili tak požadavky každého zákazníka. Vybudováním příjemného  

a komfortního prostředí pro zákazníky, kteří navštíví prostory autosalonu v okamžiku 

potřeby koupě automobilu nebo servisu, je již běžným standardem společnosti. 

Společnost má uzavřenou se svým majoritním dodavatelem Renault a.s. koncesionářskou 

smlouvu, po dobu jednoho roku s pravidelným obnovením, a proto je důležité,  
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aby udržovala s tímto dodavatelem dobré vztahy a předcházela tak rizikům vyplývajícím 

z možného neuzavření smlouvy.  

Vybudování firemní kultury a péče o ní je důležitým faktorem ovlivňujícím přístup 

zaměstnanců k práci, jejich loajalitu, zapojení a schopnost přicházet s inovativními 

nápady. Zdravá firemní kultura je součástí firemní strategie společnosti a rozhoduje  

o dlouhodobém úspěchu.  

Struktura  

Organizační struktura je rozdělena do tří útvarů a to z hlediska jakou činnost provádějí, 

autosalon, autoservis a ekonomické středisko. Za všechny tyto útvary je zodpovědný 

jednatel společnosti, který je i současně vlastníkem.  

Systémy a procesy 

Společnost využívá pro svůj provoz informační systém DMS klient, jedná se  

o centralizovaný systém, který je určen všem dealerům Renaultu. Tento systém zahrnuje   

účetnictví, objednávky nových aut od zákazníků, servisní zakázky, skladové 

hospodářství, autobazar a autopůjčovnu a jejich evidenci. Společnost je propojena  

do několika dalších systémů v rámci Renaultu přes webové rozhraní, kde řeší garance  

a záruky, požadavky na konfiguraci automobilů, dostupnost a možnost objednání  

u dovozce či jiného dealera a také lhůty dodání. Od leasingových společností pronajímá 

systémy pro zájemce nákupu vozů na leasing. Klienti mohou nalézt aktuální nabídku 

nových a užitkových automobilů na internetových stránkách, které společnost provozuje.  

Komunikace mezi zákazníky a samotnými zaměstnanci je ve společnosti realizována 

pomocí komunikačních nástrojů. Společnost standardně využívá e-mail, pevnou linku, 

mobilní telefony a fax.  

Styl vedení  

Společnost je řízena pouze jedinou osobou, která zastává kombinaci direktivního  

a demokratického způsobu vedení, tedy rozhoduje o důležitých záležitostech, avšak dbá 

na názory a iniciativu ze strany svých přímých podřízených. Mezi jednotlivými útvary 

probíhá vzájemná spolupráce mezi vedoucími pracovníky ekonomického, servisního  

a prodejního oddělení, kteří zároveň zodpovídají za své svěřené pracovníky.  
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Sdílené hodnoty 

Jak již bylo zmíněno, posláním společnosti je již od samého začátku individuální přístup 

a maximální spokojenost cílových zákazníků. K dosažení tohoto poslání je potřebná 

odpovědnost, koordinace a včasnost poskytovaných informací mezi jednotlivými 

divizemi. Budováním vztahů uvnitř samotného komplexu, důvěryhodnost a vzájemný 

respekt mezi spolupracovníky.  

Spolupracovníci  

Pracovníci obchodního oddělení získávají zaměstnanecké benefity na základě plnění 

stanovených cílů, na pracovišti tak může panovat mírná soutěživost. Společnost přes  

to usiluje o vytvoření pozitivního pracovního klimatu, které stimuluje zaměstnance 

k vyšší efektivitě práce, pořádáním pravidelných firemních akcí. V současné době  

je obtížné na trhu práce získat kvalifikované automechaniky,  

Schopnosti  

K zajištění špičkové kvality poskytovaných služeb a informovanosti o produktech  

a servisu jsou zaměstnanci neustále vzděláváni. Školení zaměstnancům zprostředkovává 

společnost Renault a.s.  

Zaměstnanci, kteří pracují v servisním oddělení, jsou v současné době i kromě klasických 

aut školeni na opravu aut s alternativním pohonem. Vnitřní směrnice na servis těchto aut 

jsou velmi přísné, bezpečnostní opatření a dodržování postupů je striktní.  Je důležité,  

aby mezi schopnostmi zaměstnanců nechyběla manuální zručnost, schopnost obsluhovat 

stroje a odborné znalosti.  

V rámci prodejního oddělení jsou závazné postupy při komunikaci se zákazníky. 

Podstatné je, aby zaměstnanci dobře vystupovali, byli zdvořilí, empatičtí a zodpovědně 

se chovali ke klientům. Důležitý je rovněž zájem vzdělávat se v dané problematice.  

3.5 Finanční analýza společnosti  

Tato kapitola je zaměřena na zhodnocení finančního zdraví společnosti pomocí 

vybraných ukazatelů finanční analýzy. Výchozí data pro zpracování této části práce 

budou čerpána z finančních výkazů za období 2016–2018. Vzhledem k tématu diplomové 
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práce, kde se zabývám hodnocením výkonnosti společnosti s využitím modelu BSC, 

budou posuzovány zejména poměrové ukazatele, které jsou zásadní pro formulování 

závěrů o perspektivnosti společnosti. 

Výchozím bodem pro posouzení finanční situace společnosti je provedení analýzy 

vývojového trendu významných položek výkazu zisku a ztrát za období tří let. Pozornost 

je věnována provoznímu výsledku hospodaření a výsledku hospodaření za běžné účetní 

období, jelikož představují důležité kvalitativní ukazatele umožňující posoudit 

ekonomickou výkonnost účetní jednotky a jejího vedení.  

Provozní výsledek hospodaření měl velmi kolísavý průběh a kopíruje trend vývoje tržeb 

z prodeje zboží. Jeho podíl na tržbách za zboží činí v rozmezí 0,71–1,35 %. V roce 2017 

došlo k nárůstu provozního výsledku hospodaření o 209 tis. Kč, zatímco v následujícím 

roce došlo k meziročnímu poklesu o 3 740 tis. Kč. Důvodem tohoto poklesu bylo 

především snížení tržeb z prodeje zboží o 22 439 tis. Kč.  

Jak je patrné z grafu uvedeného níže, finanční výsledek hospodaření ve všech 

analyzovaných letech dosahoval záporných hodnot, vlivem vysokých nákladových úroků 

z přijatých úvěrů a ostatních finančních nákladů.  

Výsledek hospodaření za účetní období vykazoval klesající trend a jeho podíl na tržbách 

za zboží je 0,37–0,92 %. V roce 2018 poklesl o necelých 58 %. Pokles výsledku 

hospodaření za účetní období byl způsoben záporným finančním výsledkem hospodaření.  

 

Graf č. 5: Vývoj výsledků hospodaření 2016–2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 30) 
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3.5.1 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou z hlediska finanční analýzy elementárním nástrojem. V rámci 

kapitoly jsou uvedeny ukazatele likvidity, rentability, aktivity a zadluženosti. Získané 

výsledky analyzované společnosti jsou porovnány s hodnotami oborového průměru CZ-

NACE 45, které byly převzaty z databáze, kterou poskytuje Ministerstvo obchodu  

a průmyslu. 

Analýza likvidity 

Ukazatele likvidity slouží k posouzení schopnosti společnosti dostát svým krátkodobým 

závazkům. V následující tabulce jsou vypočteny a okomentovány ukazatele běžné, 

pohotové a okamžité likvidity ve sledovaných letech 2016–2018. 

Tabulka č. 1: Analýza likvidity  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 30; 42; 43) 

Ukazatele likvidity 2016 2017 2018 

Běžná likvidita (3) 1,05 1,09 1,09 

Konkurenční společnost 1,07 1,07 1,03 

Oborový průměr 1,52 1,65 1,57 

Pohotová likvidita (2) 0,32 0,32 0,30 

Konkurenční společnost 0,32 0,31 0,29 

Oborový průměr 0,97 1,05 0,99 

Okamžitá likvidita (1) 0,004 0,02 0,016 

Konkurenční společnost 0,12 0,10 0,13 

Oborový průměr 0,14 0,19 0,14 

Běžná likvidita udává, kolikrát jsou krátkodobé závazky pokryty oběžnými aktivy.  

Dle doporučené literatury se uvádí optimální hodnota v rozmezí 1,5–2,5. Nicméně 

posuzovat hodnoty pouze s těmi doporučenými není příliš vhodné, jelikož každé odvětví 

je specifické. Z tabulky je patrné, že běžná likvidita se ve všech sledovaných letech 

pohybuje pod hranicí 1,5. Lze si všimnout, že společnosti se nepodařilo ani v jednom 

sledovaném období dosáhnout oborových hodnot. V porovnání s konkurenční 
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společností dosahuje zanedbatelně vyšších hodnot v období 2017–2018. Je patrné,  

že obchodní společnost váže velké množství peněžních prostředků v zásobách.  

Pohotová likvidita vyjadřuje, kolikrát oběžná aktiva s vyloučením zásob pokrývají 

krátkodobé závazky. Její doporučované hodnoty jsou 0,7–1,2. Oborové hodnoty 

pohotové likvidity v analyzovaných letech byly relativně konstantní, pohybovaly  

se v rozmezí 0,97–1,05. Odvětví vykazuje likviditu ve všech sledovaných letech vyšší 

než analyzovaná společnost. Situace značí o tom, že společnost disponovala nadměrným 

množstvím zásob, nicméně analyzovaná společnost z důvodu spefických vztahů v rámci 

dealerské sítě Renault nemá možnost upravovat stavy těchto zásob, ty stanovuje její 

obchodní partner Renault a.s. Je patrné, že při porovnání s konkurenční společností 

dosahují obě společnosti velmi podobných hodnot.  

Okamžitá likvidita představuje schopnost společnosti hradit své krátkodobé závazky 

pomocí peněžních prostředků. Hodnota okamžité likvidity se pohybovala pod optimální 

hranicí 0,2 a pod hodnotou oborového průměru. V porovnání s konkurenční společností 

společnost dosahuje taktéž nižších hodnot. V případě odvětví se okamžitá likvidita 

pohybuje v intervalu 0,14–0,19, což se značně liší od analyzované společnosti, nicméně 

hodnoty se taktéž pohybují pod hranicí doporučených hodnot. Nevýhodou je, že okamžitá 

likvidita nezohledňuje strukturu krátkodobých závazků a jejich skutečnou splatnost 

v čase, což je v případě analyzované společnosti podstatné, podrobněji tuto otázku 

rozeberu v kapitole specifičnost odvětví spojené s likviditou.  

 

Graf č. 6: Vývoj likvidity 2016–2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 30) 
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Z výše uvedeného grafu je patrný vývoj jednotlivých ukazatelů likvidity společnosti  

za sledované období 2016–2018.  

Specifičnost odvětví spojené s likviditou  

Rozdílné hodnoty likvidit od oborových a doporučených hodnot ukazují na problémovou 

oblast hospodaření společnosti, avšak je nutné dát do souvislostí obchodní vztahy, které 

jsou pro dealerské odvětví specifické: 

x Většina krátkodobých závazků z obchodní činnosti, které společnost vykazuje, 

má ke svému dodavateli Renault a.s. z titulu prodeje vozidel a náhradních dílů 

v rámci dealerské sítě Renault a Dacia, což znázorňuje tabulka uvedená níže.  

x Obchodní politikou dovozce je stanovovat v rámci dealerské sítě stavy 

skladových zásob (automobilů), tedy samotná společnost neovlivňuje jejich 

případné navyšování či snižování. Zvýšením/snížením skladových zásob dochází 

ke zvýšení/snížení závazků z obchodní činnosti k dodavateli Renault. Ve finále  

se ve výkazech hodnoty závazků a zásob vzájemně pokrývají, a to je důvod proč 

ukazatel likvidity vychází pro danou společnost odlišně od doporučených hodnot.  

x Dále je nutné zmínit skutečnosti, které mají rovněž vliv na ukazatel likvidity. 

Každý model automobilu má jinak definovanou splatnost od 30 dnů do 2 let, 

v případě neprodejného modelu automobilu Renault a.s. prodlouží tuto splatnost. 

Systémově ošetřit prodlužování splatnosti ve výkazech je pro dealerskou 

společnost náročné a to znamená, že může nastat situace, kdy prodloužení 

splatnosti není správně vykázáno.  

x Mimo jiné je i důležité zdůraznit, že se nákup modelů automobilů vykazuje 

v zásobách a závazcích analyzované společnosti, ale po právní stránce  

je majitelem do doby prodeje konečnému spotřebiteli majoritní dodavatel Renault 

a.s. Pokud se společnosti nedaří prodávat automobily, jsou ze strany Renaultu 

nastaveny mechanismy, které zmírní dopady neprodejnosti automobilů včetně 

elektromobilů. U klasických automobilů Renault v případě neprodejnosti  

má nastaven mechanismus zpětného odkupu bez sankcí a u elektromobilů 

vzhledem k vysoké ceně je prodej podporován dotačním titulem.  
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Tabulka č. 2: Struktura závazků 2016–2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 30; 42) 

Struktura závazků (v tis. Kč) 2016 2017 2018 

Krátkodobé závazky vůči novým vozům 153 263 87 797 92 934 

Ostatní závazky 180 622 107 647 128 245 

Nové automobily 112 858 67 635 78 967 

Náhradní díly 4 839 3 985 4 716 

Ojeté vozy 14 530 11 682 17 817 

Zásoby celkem 132 227 83 302 101 500 

Analýza zadluženosti  

Ukazatele zadluženosti podávají informace o vztahu mezi vlastními a cizími zdroji 

financování. Pro analýzu zadluženosti byly vybrány následující ukazatele: celková 

zadluženost, koeficient samofinancování a úrokové krytí. Dosažené výsledky z analýzy 

těchto ukazatelů jsou porovnány s oborovým odvětvím a doporučenými hodnotami.  

Tabulka č. 3: Ukazatele zadluženosti 2016–2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 30; 42) 

Ukazatele zadluženosti 2016 2017 2018 

Celková zadluženost 74,25 % 62,26 % 64,89 % 

Oborový průměr 69,44 % 65,25 % 65,76 % 

Koeficient samofinancování 25,75 % 37,74 % 35,11 % 

Oborový průměr 28,35 % 32,79 % 31,84 % 

Úrokové krytí 7,35 5,78 2,98 

Ukazatel celkové zadluženosti poskytují informaci o tom, jaký je poměr vlastního  

a cizího kapitálu ve společnosti. Celková zadluženost představuje zrcadlový ukazatel  

ke koeficientu samofinancování. U analyzované společnosti byl trend vývoje kolísavý, 

hodnoty se pohybovaly v rozmezí zhruba od 62 % do 74 %. Při porovnání s oborovým 

průměrem z výše uvedené tabulky je patrné, že společnost vyjma roku 2016 dosahuje 

nižších hodnot, nicméně obor i společnost ke své činnosti využívá financování svých 

stálých aktiv prostřednictvím cizího kapitálu. Největší změna u tohoto ukazatele nastala 
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v roce 2017, kdy celková zadluženost klesla z 74,25 % na 62,26 %. K poklesu došlo 

v důsledku snížení celkových aktiv a cizích zdrojů společnosti. Na poklesu celkových 

aktiv se v tomto roce podílelo zejména snížení zboží o 37 % a krátkodobých pohledávek 

o 51,88 %, na straně cizích zdrojů došlo ke snížení krátkodobých závazků z obchodních 

vztahů o 39,75 %.  

Koeficient samofinancování vyjadřuje finanční stabilitu společnosti. Společnost  

se téměř ve všech sledovaných letech vyjma roku 2016 nachází nad průměrem v odvětví. 

V období 2016 až 2017 tento ukazatel rostl, nejvyšší hodnoty dosáhl v roce 2017,  

kdy došlo k nárůstu na 38 %. Na růstu koeficientu se v tomto roce nejvíce podílel nárůst 

nerozděleného zisku minulých let o 5 258 tis. Kč a pokles zboží o 48 925 tis. Kč. V letech 

2017 a 2018 došlo k mírnému poklesu i přes to, že docházelo k růstu vlastního kapitálu. 

Oborové hodnoty taktéž vykazují kolísavý trend. Lze konstatovat, že společnost využívá 

k financování majetku cizích zdrojů ve větším rozsahu.  

Ukazatel úrokového krytí říká, kolikrát provozní výsledek hospodaření převyšuje 

nákladové úroky, tedy jestli je společnost schopna splácet úroky spjaté s čerpáním cizích 

zdrojů. Doporučená hodnota je vyšší než 3, což společnost splňuje kromě roku 2018,  

kdy došlo k výraznému poklesu ukazatele. Příčinou tohoto poklesu byl nárůst 

nákladových úroků o 2,83 % vlivem navýšení půjček a poklesu provozního výsledku 

hospodaření o 47,01 %. Nejpříznivější hodnoty společnost vykazovala v roce 2016,  

kdy úroky z úvěru byly kryty provozním výsledkem hospodaření 7,35krát.  

 

Graf č. 7: Vývoj ukazatelů zadluženosti 2016–2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 30) 
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Z grafu uvedeného výše je zachycen vývoj ukazatele celkové zadluženosti a koeficientu 

samofinancování. Je zřejmé, že společnost využívá k financování stálých aktiv především 

cizího kapitálu.  

 

Graf č. 8: Srovnání celkové zadluženosti 2016–2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 30; 42) 
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Tabulka č. 4: Ukazatele aktivity 2016–2018 
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Oborový průměr 35,24 35,71 37,98 

Doba obratu pohledávek (dny) 21,18 11,84 14,66 

Konkurenční společnost 13,95 10,67 9,95 

Doba obratu závazků (dny) 104,61 59,12 68,71 

Oborový průměr 62,09 56,34 69,80 

Obrat celkových aktiv poskytuje informaci o tom, jak jsou celková aktiva společnosti 

využívána, tzn. kolik korun tržeb připadá na jednotku majetku. Jak je možno vidět 

v tabulce, ve všech analyzovaných letech je obrat vyšší než 1. Hodnoty společnosti  

se pohybovaly v rozmezí 2,24–3,30 a měly kolísavý průběh. Ukazatel v porovnání 

s oborovým průměrem dosahoval vyšších hodnot v letech 2017 a 2018. Společnost v roce 

2017 dosahovala nejvyšších hodnot, kdy dokázala za rok z jedné koruny aktiv získat  

3,30 Kč tržeb. V následujícím roce došlo k poklesu na 2,88 z důvodu navýšení celkových 

aktiv o 21 020 tis. Kč a snížení tržeb o 21 874 tis. Kč. Přesto můžeme říci, že společnost 

efektivně hospodaří se svými aktivy.  

 

Graf č. 9: Vývoj obratu celkových aktiv 2016–2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 30) 
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automobilů byla v rozmezí od 45,48–67,91 dní. V roce 2017 společnost vykazovala 

nejnižší hodnotu doby obratu zásob. Důvodem byl zejména meziroční pokles nových 

automobilů o 45 223 tis. Kč, kdy doba obratu nových automobilů činila v průměru  

38 dní. Doba obratu ojetých automobilů se pohybovala v průměru od 6 do 10 dnů  

a poslední položka, doba obratu náhradních dílů, činila průměrně 3 dny. Vývoj ukazatele 

zásob společnosti měl kolísavý průběh a hodnoty se pohybovaly nad hranicí oborového 

průměru. Při srovnání hodnot s konkurenční společností společnost dosahuje nižších 

hodnot. Vyšší hodnoty poukazují na vyšší náklady spojené s držením zásob, dále 

nadbytečné financování a možné riziko neprodejnosti zastaralého zboží.  

Tabulka č. 5: Doba obratu zásob 2016–2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 30) 

Doba obratu zásob (dny) 2016 2017 2018 

Doba obratu nových automobilů 67,91 37,63 45,48 

Doba obratu ojetých automobilů 8,74 6,50 10,26 

Doba obratu náhradních dílů 2,91 2,22 2,72 

Celkem 79,57 46,35 58,45 

Doba obratu pohledávek měří průměrnou dobu, s jakou společnost zinkasuje své 

pohledávky od odběratelů. Společnost vykazuje pohledávky převážně vůči leasingovým 

společnostem a zhruba kolem 2–3 miliony eviduje pohledávky ze servisu. Ukazatel 

zahrnuje pouze krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů, jelikož oborové hodnoty 

zachycují celkové pohledávky, vybrala jsem konkurenční společnost se kterým hodnoty 

porovnám. Doba obratu pohledávek měla kolísavou tendenci a hodnoty se pohybovaly 

v rozmezí přibližně 12–21 dní. Hodnoty u konkurenční společnosti jsou nižší, pohybují 

se průměrně od 10 do 14 dní. Jak lze vidět v tabulce, nejkratší doba inkasa pohledávek 

byla zhruba 12 dní v roce 2017, naopak nejdelší doba inkasa byla v roce 2016,  

kdy společnost čekala na platby od odběratelů přibližně 21 dní.  

Ve sledovaných letech se doba obratu závazků pohybuje v rozmezí 59–104 dní,  

a vyjma roku 2018 se hodnoty pohybují nad oborovým průměrem. V roce 2016 dosáhla 

nevyšší hodnoty, kdy peněžní prostředky zadržovala po dobu 104 dní. Průměrný počet 

dní, po které odvětví využívá dodavatelského úvěru se pohybuje od 57 do 70 dní. Vhodné  



 72 

je srovnat hodnoty s dobou obratu pohledávek, kdy hodnota by měla být nižší,  

což analyzovaná společnost splňuje. V případě prodeje aut musí dojít ke snížení 

krátkodobých závazků a okamžitě dochází k jejich zaplacení majoritnímu dodavateli 

Renault a.s., proto v roce 2017 bylo dosaženo nejnižšího výsledku, jelikož se dobře 

prodávaly automobily a došlo ke snížení zboží a tím i ke snížení závazků z obchodních 

vztahů.  

 

Graf č. 10: Vývoj doby obratu zásob, pohledávek a závazků 2016–2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 30) 
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ROS 1,30 1,23 0,68 

Oborový průměr 2,55 1,99 1,92 

ROCE 8,94 9,00 4,74 

Oborový průměr 15,26 10,99 10,15 

Rentabilita aktiv poměřuje zisk po zdanění s celkovými aktivy investovanými  

do společnosti a nehraje zde roli jejich způsob financování. Pomocí daného ukazatele 

zjišťujeme produkční sílu společnosti, tedy zda efektivně hospodaří se svým majetkem. 

Ve sledovaném období se hodnoty ukazatele pohybují v rozmezí 1,01–2,66 %  

a nedosahují oborových hodnot. V roce 2017 došlo k růstu hodnoty ukazatele na 2,66 %, 

příčinou byl pokles celkových aktiv o 71 150 tis. Kč. Tento pokles byl způsoben 

především snížením zásob a pohledávek. Nejnižšího výsledku bylo dosaženo v roce 2018, 

kdy se jedna koruna aktiv zhodnotila o 1,01 %. Výsledné hodnoty poukazují na méně 

efektivní hospodaření s majetkem. Nicméně jak již bylo zmíněno výše, obchodní politika 

dovozce stanovuje skladové zásoby. Společnost eviduje velké množství zásob, v němž 

váže potenciální kapitál. 

Rentabilita vlastního kapitálu je stanovena podílem zisku po zdanění a na vlastním 

kapitálu. Hodnoty analyzované společnosti se nepřibližují oborovému průměru. Oborové 

průměry se pohybují v rozmezí 11,65–19,38 %. Z tabulky je zřejmé, že má ukazatel 

společnosti i oboru klesající tendenci. V roce 2018 dosahoval výsledek ROE společnosti 

výše 2,89 % a v porovnání s oborovým průměrem byl téměř 4krát nižší. Důvodem  

je nízký výsledek hospodaření, který poklesl o 57,82 %.  

Ukazatel rentability tržeb nám říká, kolik korun zisku připadne na jednu korunu tržeb, 

do kterých byly zahrnuty tržby za prodej výrobků, služeb a tržby z prodeje zboží. 

Rentabilita tržeb se ve sledovaném období pohybovala v rozmezí 0,68–1,30 %. Oborové 

hodnoty jsou vyšší než hodnoty společnosti. V letech 2016–2018 je zaznamenám 

klesající trend. Ukazatel rentability tržeb je u analyzované společnosti zejména ovlivněn 

vývojem výkonové spotřeby zahrnující náklady na vynaložené prodané zboží, které jsou 

svojí výší charakteristické pro drahé zboží, jako jsou automobily.  

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů se pohyboval v letech 2016–2018 v rozmezí 

4,74–9,00 %, je zde patrný kolísavý průběh. Nejvyššího výsledku společnost dosáhla 
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v roce 2017, což ovlivnilo snížení hodnoty dlouhodobých závazků o 18,95 % a navýšení 

hodnoty EBIT o 209 tis. Kč. V následujícím roce bylo snížení ukazatele způsobeno 

poklesem hodnoty EBIT o 3 748 tis. Kč. V porovnání s oborovým průměrem se přiblížila 

hodnota společnosti pouze v roce 2017.  

 

Graf č. 11: Vývoj ukazatelů rentability 2016–2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 30) 
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ale také jsou z jeho strany nastaveny mechanismy, které zmírní dopady neprodejnosti 

automobilů včetně elektromobilů. U klasických automobilů Renault v případě 

neprodejnosti má nastavený mechanismus zpětného odkupu bez sankcí a u elektromobilů 

vzhledem k vysoké ceně je prodej podporován dotačním titulem.  

Z analýzy ukazatelů zadluženosti můžeme konstatovat, že společnost využívá  

pro financování svých stálých aktiv především cizí zdroje. Celková zadluženost 

vycházela kromě jednoho roku pod oborovým průměrem v rozmezí 62,26–74,25 %.  

Z úrokové krytí vyjma roku 2018 lze říci, že společnost je schopna splácet úroky spjaté 

s čerpáním cizích zdrojů. 

Společnost dokáže efektivně využívat svá celková aktiva, pramení to z analýzy aktivity, 

výsledky obratu celkových aktiv se pohybovaly v rozmezí 2,24–3,30. Doba obratu zásob 

činila v průměru 62 dní, měla kolísavý průběh a hodnoty se pohybovaly nad hranicí 

oborového průměru. Doba obratu pohledávek měla kolísavou tendenci a hodnoty  

se pohybovaly v rozmezí přibližně 12–21 dní. Doba obratu závazků se nacházela  

nad oborovým průměrem kromě roku 2018, a vykazovala vyšší hodnoty než doba obratu 

pohledávek, což je pro společnost příznivé.  

Z analýzy vybraných ukazatelů rentability vyplývá, že rentabilita celkových aktiv  

se ve sledovaném období pohybuje v rozmezí 1,01–2,66 % a drží se pod oborovým 

průměrem. Společnost eviduje velké množství zásob, v němž váže potenciální kapitál, 

nicméně obchodní politika dovozce stanovuje skladové zásoby. Rentabilita vlastního 

kapitálu dosahuje v rozmezí 2,86–7,64 %, důvodem je velmi nízký výsledek hospodaření 

ve všech sledovaných letech. Ukazatel ROS se pohybuje pod oborovým průměrem 

v rozmezí 0,68–1,30 %. Nízká hodnota tohoto ukazatele je způsobena nízkou výší 

hospodářského výsledku oproti vysokého objemu tržeb. Ukazatel rentability 

dlouhodobých zdrojů se pohyboval v letech 2016–2018 v rozmezí 4,74–9,00 %, 

v porovnání s oborovým průměrem se hodnota společnosti přiblížila pouze v roce 2017.  

3.7 SWOT analýza  

V této kapitole jsou shrnuty významné vnitřní a vnější faktory, které ovlivňují 

konkurenční postavení společnosti na trhu. K sestavení SWOT analýzy byly použity 

zjištěné skutečnosti vyplývající ze strategické a finanční analýzy. 
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Tabulka č. 7: SWOT analýza 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

dlouholetá stabilní pozice na trhu  klesající trend výsledku hospodaření 

vlastní klempírna, lakovna, servisní a skladovací 
prostory vyšší celková zadluženost 

investice do rozšiřování společnosti nízké hodnoty rentability 

spokojenost zákazníků  maržová politika 

kvalita poskytovaných komplexních služeb chybějící automechanici, autoelektrikáři 

nízká doba inkasa pohledávek z obchodních vztahů  vyjednávací síla dodavatele  

vysoce kvalifikovaní zaměstnanci, kteří jsou 
neustále vzděláváni  

obchodní politika dovozce stanovuje v rámci 
dealerské sítě stavy skladových zásob 

nízká fluktuace zaměstnanců nízká úroveň likvidity 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

rozšíření nabídky o hybridní a plug-in hybridní vozy silná konkurence na trhu 

růst populace a životní úrovně obyvatelstva cenové rozdíly konkurentů a ztráta zákazníků 

reklamní a marketingová strategie příchod nových subjektů na trh v důsledku 
rozvoje nových technologií  

každoroční zvyšování počtu vozů na 1000 obyvatel  neobnovení koncesionářské smlouvy 

stáří vozového parku osobních automobilů zpřísňování emisních limitů a bezpečnosti 

diverzifikace portfolia a rozšíření značek 
  

zpomalení ekonomiky vlivem slabší poptávky 
domácností, rostoucí míra inflace 

sdílená mobilita 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Tato kapitola je věnována návrhu implementace metody Balanced Scorecard. Návrh 

implementace vychází z provedených analýz a na základě poznatků z teoretické části.  

Na začátku kapitoly dojde k vytvoření organizačních předpokladů pro implementaci 

BSC, objasnění vize a strategie společnosti, ze které budou odvozeny strategické cíle  

pro jednotlivé perspektivy. Strategickým cílům se přiřadí odpovídající měřítka a jejich 

cílové hodnoty, určí se strategické akce vedoucí k jejich realizaci. Pro vizualizace 

vzájemných vazeb mezi jednotlivými cíli bude vytvořena strategická mapa. Celá kapitola 

je zakončena identifikací přínosů zavedení konceptu do společnosti.  

4.1 Vytvoření organizačních předpokladů  

Organizační rámec je pro každou společnost odlišný, a proto prvním krokem v rámci 

implementace Balanced Scorecard bude vymezení organizačních předpokladů. 

K základním předpokladům pro úspěšné zavedení konceptu patří stanovení architektury 

BSC, jeho projektové organizace a vytvoření časového a obsahového harmonogramu 

projektu a souvisejících rizik.  

4.1.1 Určení architektury BSC 

Strategický model řízení Balanced Scorecard bude vytvářen celopodnikově, a jeho 

výstavba bude prováděna metodou ,,shora dolů“, tedy cíle budou konkretizovány  

a zpracovány směrem k nižším úrovním organizační hierarchie. Důvodem výběru tohoto 

postupu je fakt, že strategická rozhodnutí společnosti jsou určována a přijímána na úrovni 

vrcholového vedení.  

4.1.2 Sestavení a proškolení projektového týmu  

Před zahájením samotného projektu musí dojít ke shodě účelu, potřeby a smyslu celého 

konceptu na straně vrcholového managementu. Po schválení projektu společností  

se přistoupí k výběru implementačního týmu a jeho manažera, který zabezpečí procesy 

směřující k dosažení cílů a zároveň bude zodpovědný za výběr členů týmu, úspěšnou 

implementaci a uplatnění konceptu BSC. Projektový manažer by měl mít znalosti  

o podnikové strategii a vizi, vysokou kvalifikaci, zkušenosti a přehled o veškerých 
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procesech, které se v rámci společnosti odehrávají. Z tohoto důvodu byl vybrán jednatel 

společnosti, který je zároveň majitelem a zakladatelem společnosti. 

Do projektového týmu by měl manažer dále vybrat vedoucí pracovníky jednotlivých 

středisek (finanční, servisní a prodejní). Každý z členů projektového týmu bude mít 

v projektu definovanou roli, pravomoci a odpovědnost. V průběhu vytváření  

a implementace projektu budou tito čtyři klíčoví členové sledovat plnění jednotlivých 

etap projektu a neustále aktualizovat stav vzhledem ke změnám, které mohou nastat 

uvnitř či vně společnosti. Projektový tým bude doplněn externím konzultantem, který 

v průběhu pracovních seminářů bude školit celý tým.  

Před zahájením projektu je nutné provést školení všech členů týmu zajištěné poradenskou 

firmou. Účelem školení je poskytnout veškeré informace celého konceptu Balanced 

Scorecard, popsat jednotlivé kroky implementace, rizika a přínosy z nich plynoucích. 

4.1.3 Sestavení časového harmonogramu implementace BSC 

Před samotnou implementací celého projektu je nutné vypracovat časový harmonogram, 

který znázorňuje celkovou náročnost, podává přehled o veškerých plánovaných 

činnostech a jejich posloupnostech. V této práci je proces implementace rozdělen na dvě 

části, kdy první část zahrnuje budování základního strategického systému výkonnosti,  

druhá využití rámce BSC pro vytvoření strategického řízení. V časovém harmonogramu 

je však zvažována pouze část první, důvodem je, že druhá část představuje zabezpečení 

kontinuálního nasazení BSC a může trvat až dva roky. 

První část je rozdělena do následujících tří fází: přípravná, tvorba BSC a plán 

implementace. První fáze zahrnuje sedm postupových kroků a její celková doba trvání  

je vymezena na 29 pracovních dní. Druhá fáze je klíčovou součástí implementace, jelikož 

se věnuje samotné tvorbě BSC. Tato fáze je časově vymezena na 54 pracovních dní,  

a je zde kladen velký důraz na strukturovaný a uspořádaný postup jednotlivých kroků. 

Třetí fáze se zabývá plánem implementace, na kterou je vyhrazeno 29 pracovních dní,  

a zároveň je touto fází proces první části implementace BSC zakončen.  

V průběhu celého projektu jsou v jednotlivých fázích naplánované workshopy určené  

pro setkání projektového týmu s externím poradcem. Časová rezerva pro případné 
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neplánované zpoždění či nečekané překážky jednotlivých činností je již zahrnuta v době 

jejich trvání a tvoří zhruba 10–20 % její délky. 

Tabulka č. 8: Časový harmonogram 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Činnost Doba trvání (dny)  

Př
íp

ra
vn

á 
fá

ze
 

1. Zhodnocení a odsouhlasení projektu 3 

2. Určení architektury měření 2 

3. Vytvoření projektového týmu 4 

4. Školení týmu 5 

5. Sestavení časového harmonogramu 5 

6. Zohlednění rizik spojené s implementací projektu 4 

7. Workshop: I 1 

T
vo

rb
a 

B
SC

 

8. Strategická analýza 9 

9. Vyjasnění strategie a vize společnosti 6 

10. Volba strategických cílů 13 

11. Vytvoření strategické mapy 2 

12. Workshop: II 1 

13. Stanovení strategických měřítek a cílových hodnot 12 

14. Určení strategických akcí 11 

Pl
án

 
im

pl
em

en
ta

ce
 

15. Workshop: III 1 

16. Seznámení zaměstnanců s konceptem BSC 10 

17. Rozšíření BSC roll-out 18 

Časový plán všech jednotlivých časových a obsahových činností je přehledně zobrazen  

v Ganttově diagramu uvedeném níže. V tomto diagramu celková doba trvání jednotlivých 

činností již zohledňuje víkendy a státní svátky. Zahájení přípravné fáze je ve společnosti 

naplánováno na počátek měsíce září. V únoru 2021 by mělo začít kontinuální nasazení 

konceptu BSC, kdy dochází k integraci se stávajícími systémy měření (controlling, 

propojení do operativního a strategického plánování, reportingu a další).  
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Obrázek č. 7: Ganttův diagram 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

4.1.4 Zohlednění rizik spojených s implementací BSC 

V následující části se budeme zabývat riziky, která mohou nastat a ohrozit průběh 

implementace konceptu Balanced Scorecard ve společnosti. Proto je vhodné v rámci 

projektu provést identifikaci, kvalifikaci rizik a navrhnout opatření směrující k jejich 

eliminaci. Plán rizik by měl být pravidelně kontrolován a aktualizován, aby docházelo 

k minimalizaci či předcházení jejich výskytu.  

Identifikace rizik spočívá ve vytvoření seznamu hrozeb sestavených podle 

nadefinovaných činností nutných k implementaci projektu BSC. Z těchto činností 

vyplývá několik nástrah, kdy může dojít ke zpomalení či ohrožení projektu. Proces 

implementace mohou ovlivnit následující identifikované hrozby: 
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x nepochopení konceptu BSC (A), 

x nedostatečná podpora a zájem ze strany TOP managementu (B), 

x nevhodný výběr členů implementačního týmu (C), 

x nedostatečná komunikace a spolupráce členů projektového týmu (D), 

x nesprávné stanovení vize a strategie společnosti (E), 

x chybně definované strategické cíle, měřítka a akce (F), 

x nereálné cílové hodnoty (G), 

x neprovázání BSC s dalšími činnostmi společnosti (H), 

x nepochopení a nízká podpora ze strany zaměstnanců (I), 

x nedodržení časového harmonogramu projektu (J). 

Pro správnou identifikace hrozeb je zapotřebí stanovit parametry jejich kvantifikace.  

Ty jsou nadefinované formou pravděpodobnosti, podle jaké může daná hrozba nastat  

a stupně závažnosti jejich dopadu. Na základě těchto parametrů se vyjádří celková míra 

rizika, respektive úroveň závažnosti rizika uvedená v matici rizik.  

V následující matici jsou rozlišeny tři skupiny rizik, kde rozlišujeme riziko bezvýznamné, 

akceptovatelné a nepřijatelné. Zelená barva představuje bezvýznamné riziko, které  

se pohybuje v intervalu od 1 do 4. Riziko oranžové barvy v intervalu od 5 do 12 

představuje akceptovatelné riziko, jehož eliminace či zmírnění dopadu by znamenala 

zpomalení projektu nebo nepřiměřeně vysoké náklady vynaložené na jeho zlepšení. 

Poslední červená barva značí nepřijatelné riziko, které by mohlo ohrozit celý projekt.  

Tabulka č. 9: Matice rizik pro odhad závažnosti rizika 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Stupeň výskytu  

Stupeň závažnosti rizika 

R1 R2 R3 R4 R5 

Zanedbatelné Nízké Střední Vysoké Katastrofické 

V1 – téměř nemožný 1 2 3 4 5 

V2 – výjimečně možný 2 4 6 8 10 

V3 – běžně možný 3 6 9 12 15 

V4 – pravděpodobný 4 8 12 16 20 

V5 – hraničí s jistotou 5 10 15 20 25 
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Tabulka č. 10: Vyhodnocení rizik  

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

Hrozba Následek hrozby Stupeň 
výskytu 

Stupeň 
závažnosti 

Míra 
rizika Způsob eliminace/zmírnění rizika 

A Narušení celého průběhu implementace, 
neúspěch projektu a jeho ukončení. 3 4 12 

Školení všech zainteresovaných osob, využití služeb poradenské 
společnosti, zabezpečení zpětné vazby. Zjistit pomocí online testů, zda byli 
zaměstnanci dostatečně proškoleni. 

B Stanovené strategické cíle nebudou 
naplněny, ztráta smyslu celého projektu. 2 5 10 

Provést diskuzi, která povede k vzájemnému konsensu vedení společnosti 
o smyslu a nutnosti celého projektu, kam se společnost může posunout, 
jaké jsou příležitosti a přínosy celého projektu. Plná angažovanost TOP 
managementu po celou dobu realizace projektu i po jeho nasazení, 
vyhodnocovat a aktualizovat průběžně dosažené výsledky. 

C 

Chybné zavádění změn, nedodržení 
časového harmonogramu, nedosažení 
vzájemného konsensu na smyslu a cíli 

celého projektu, špatná spolupráce, 
konflikty. 

2 4 8 

Výběr odpovědného člověka za celý tým, který bude schopný vést projekt 
a vybere vhodné kandidáty, kteří budou ochotni se podílet na projektu a 
budou ztotožnění s myšlenkou BSC, jasné definování požadavků na tým, 
přesné vymezení cílů a metod komunikace. 

D 

Nedostatečné povědomí o současném 
vývoji, špatné směřování projektu, 
možnost střetu zájmů a konfliktů, 

duplicitní činnosti. 

3 3 9 

Využívat veškeré komunikační kanály, sledování změn a aktualizace 
informací, informovat všechny zainteresované zaměstnance na 
workshopech stanovené podle nutnosti a aktuálnosti, jasně vymezit 
komunikační strategie, přesné a srozumitelné definování požadavků na 
členy týmů, navržení plánu úkolů a pravomocí. 

E 

Nesprávný výběr strategických cílů, 
následně měřítek a strategických akcí, 
které povede k obtížné realizaci celého 
projektu a neuplatnění konceptu BSC. 

2 5 10 

Diskuze vedení společnosti o směřování společnosti, čeho chce dosáhnout, 
formulovat strategii na základě provedené strategické analýzy, zhodnotit 
vnitřní a vnější faktory, které mohou ovlivnit vývoj společnosti, dosáhnout 
vzájemné shody. Aktualizovat strategii na základě změn situace na trhu. 

F 

Neúspěšné plnění strategie společnosti, 
neschopnost měřit dosahované hodnoty, 

zkreslené výsledky a kolaps celého 
projektu. 

4 5 20 

Přehodnocování nastavených cílů v důsledku změny situace společnosti  
na trhu, z navrženého množství strategických cílů se zaměřit pouze na ty, 
které lze strukturovat, přiřadit konkrétní perspektivě, lze je měřit, 
zanalyzovat jejich význam pro společnost. Důkladné posouzení měřítek 
jednotlivých cílů, pravidelné vyhodnocování a kontrola souladu iniciativ  
v rámci naplňování cílů. 
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G 

Nadhodnocené hodnoty povedou 
k demotivaci zaměstnanců, může dojít  

k napětí na pracovišti, ztráta nadšení pro 
realizaci projektu a snížení pracovního 
nasazení zaměstnanců. Naopak nízké 

hodnoty podněcují k laxnějšímu přístupu 
a v konečném důsledku by projekt 

nepřinesl žádné výsledky. 

4 4 16 Pečlivá konzultace členů týmu o adekvátnosti cílových hodnot, 
vyhodnocení plnění cílových hodnot jejich aktualizace a případná úprava. 

H Narušení realizace projektu a ztráta 
významu implementace. 3 4 12 Je nutné propojit činnosti na veškeré podnikové úrovně a jasně objasnit 

strategie, pochopení konceptu všech zaměstnanců realizací školení. 

I 
Narušení realizace cílů a podnikové 
strategie, nepružná reakce na změny, 

následné ukončení projektu 
4 5 20 

Zajistit efektivní motivaci zaměstnanců, propojením odměňovacího 
systému s BSC, vzbudit nadšení pro práci, komunikovat se zaměstnanci 
jejich role a odpovědnosti týkající se úspěšnosti projektu. 

J Opoždění celého projektu, případný růst 
nákladů. 3 3 9 Vytvoření časových rezerv, osoba, která povede implementační tým bude 

dohlížet na plnění časového harmonogramu. 
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4.2 Strategie a vize společnosti 

Pro úspěšné implementování konceptu BSC je nezbytné objasnit již vytvořené strategie 

společnosti zohledňující vizi, jelikož slouží jako podklad pro odvození klíčových 

strategických cílů. Vizí společnosti je stát se jedním z nejlepších poskytovatelů služeb 

v regionu a současně být považována za vzor v celé síti koncesionářů Renault ČR. 

Prostřednictvím strategických iniciativ společnost popisuje, jak této vize dosáhnout: 

x Záměrem je zvyšovat rentabilitu společnosti a zachovat stávající úroveň tržeb 

z minulého období, podpořit prodej zcela nové nabídky hybridních a plug-in 

hybridních pohonů uvedené v letošním roce na trh, trvale dosahovat stabilního 

zisku.  

x Snahou je překonávat očekávání zákazníků, vytvářet pro ně maximální přínos 

poskytováním nadstandartních služeb s nejefektivnějším řešením a stoprocentní 

servisní kvalitou.  

x Klíčem k úspěchu dlouhodobého rozvoje jsou kvalifikovaní a oddaní 

zaměstnanci, a proto vytváříme maximální podmínky pro jejich spokojenost, 

loajalitu, motivaci prostřednictvím rovných příležitostí, moderního a atraktivního 

pracovního prostředí a kvalitní organizací práce. Základem je zůstat spolehlivým 

a bezpečným zaměstnavatelem. Udržet kvalitní a strategické pracovní síly, získat 

nové talentované, kvalifikované pracovníky, a toho lze dosáhnout prostřednictvím 

zdravé firemní kultury.  

x Trvale zlepšovat účinnost procesů prostřednictvím pravidelného kontroly, 

hodnocení a realizací případných preventivních či korektivních opatření. 

x Zajistit vysokou konkurenceschopnost zachováním si vysokého standartu kvality 

a rozmanitosti poskytovaných služeb.  

4.3 Tvorba Balanced Scorecard  

Vytvoření konceptu BSC je klíčovou a neodlučitelnou součástí implementace projektu. 

Výchozím bodem je odvození strategických cílů, které vychází z dlouhodobé strategie 

společnosti. V případě této diplomové práce se jedná o návrhový koncept, který byl 

konzultován a schválen vedením společnosti. Pro jednotlivé perspektivy BSC budou 

zpracovány strategické cíle, kterým přiřadím měřítka pro jejich hodnocení. Zvolená 
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měřítka by měla mít reálné a dosažitelné cílové hodnoty. Poté bude následovat stanovení 

strategických akcí jednotlivých cílů, které by měly přispět k jejich naplnění. Všechny tyto 

postupové kroky budou zahrnuty v rámci následujících perspektiv: finanční, zákaznická, 

interních procesů, učení se a růstu. Na konci se prostřednictvím strategické mapy udělá 

vizualizace vzájemných příčinných kauzálních vazeb mezi strategickými cíli jedné 

perspektivy s ostatními perspektivami.  

4.3.1 Finanční perspektiva  

Finanční perspektiva obsahuje tři strategické cíle, kterými jsou růst rentability, tržeb  

a výsledku hospodaření společnosti. Jednotlivé strategické cíle jsou popsány a jsou k nim 

přiřazena měřítka a cílové hodnoty.  

Růst rentability společnosti  

Dostatečná výše rentability představuje jeden ze základních předpokladů dlouhodobého 

úspěchu společnosti. Podává informaci o efektivitě hospodaření ve vztahu ke všem 

zainteresovaným stranám (vlastníci, věřitelé, zaměstnanci, obchodní partneři a další). 

Důležité je zaměřit se na tvorbu hodnoty pro vlastníky, neboť vložili vlastní kapitál  

do společnosti za účelem jeho zhodnocení. Společnost v průběhu sledovaných let měla 

značný problém tvořit hodnotu pro své vlastníky, a proto by mělo být v jejím vlastním 

zájmu dosahovat rostoucích hodnot.  

Jako měřítko pro tento cíl byl zvolen ukazatel rentability vlastního kapitálu. Jde  

o ukazatel, který porovnává výsledek hospodaření za účetní období s vlastním kapitálem. 

Z finanční analýzy vyplývá, že hodnota rentability vlastního kapitálu se pohybuje  

ve velmi nízkých hodnotách a vykazuje klesající trend. Od roku 2016 do roku 2018 byla 

rentabilita vlastního kapitálu pod odvětvovými hodnotami. Z tohoto důvodu by  

se společnost měla zaměřit na růst tohoto ukazatele. V roce 2018 hodnota dosahovala 

výše 2,69 %, cílová hodnota je nastavena na 6 %. Frekvence měření u tohoto ukazatele 

je čtvrtletní.  

Strategickými akcemi, které ovlivňují růst rentability, jsou plnění ostatních perspektiv, 

pravidelné měření a vyhodnocování rentability vlastního kapitálu.  
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Tabulka č. 11: Růst rentability společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

Strategický cíl Měřítko Jednotka Frekvence 
měření 

Současná 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Růst rentability 
společnosti Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) % čtvrtletní 2,69 % 6 % 

Růst tržeb  

Zvyšování tržeb je důležité z pohledu dlouhodobého růstu a rozvoje 

společnosti.  Prostředí automobilového průmyslu je provázeno neustálým vývojem  

a technologickými inovacemi. Z tohoto důvodu je společnost nucena investovat značné 

finanční prostředky, aby dokázala udržet krok s konkurencí a zároveň byla připravena na 

příchod nových trendů. Společnost v letošním roce uvede na trh nabídku hybridních  

a plug-in hybridních vozů, která by mohla nadchnout stávající zákazníky a současně být 

předpokladem pro nové potenciální zákazníky a tím by podpořila celkový růst tržeb. 

Měřítkem pro tento cíl byla stanovena velikost tržeb z prodeje výrobků, služeb a zboží. 

V roce 2018 činily tržby z prodeje zboží 595 694 tis. Kč, z prodeje výrobků a služeb 

29 482 tis. Kč. Cílová hodnota pro plánové tržby z prodeje výrobků a služeb je 32 099 

tis. Kč, pro tržby z prodeje zboží 608 105 tis. Kč. Frekvence měření je čtvrtletní.  

Tabulka č. 12: Růst tržeb 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

Strategický cíl Měřítko Jednotka Frekvence 
měření 

Současná 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Růst tržeb 

Velikost tržeb z 
prodeje výrobků 

a služeb (tis.) Kč čtvrtletní 
29 482 tis. Kč 32 099 tis. Kč 

Velikost tržeb z 
prodeje zboží 595 649 tis. Kč 608 105 tis. Kč 

Strategická akce, která ovlivňuje zvyšování tržeb, je průběžné plnění všech strategických 

cílů ostatních perspektiv. 
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Zvýšení výsledku hospodaření 

Hospodářský výsledek umožňuje posoudit hospodaření společnosti a je zásadní  

pro dlouhodobý růst a rozvoj společnosti. Zvýšení výsledku hospodaření lze dosáhnout 

pomocí zvýšení objemu tržeb, snížení nákladů nebo jejich kombinací. Zabezpečení 

tohoto strategického cíle přinese společnosti finanční stabilitu a konkurenceschopnost. 

Měřítkem cíle zvýšení výsledku hospodaření byl zvolen výsledek hospodaření za účetní 

období (EAT). Výsledek hospodaření za účetní období vykazoval klesající trend a jeho 

podíl na tržbách se pohybuje ve velmi nízkých hodnotách. V roce 2018 poklesl na 2 205 

tis. Kč o necelých 58 %. Snahou společnosti je docílit nejen kladných hodnot výsledku 

hospodaření, ale zároveň i jeho dlouhodobý růst. Cílová hodnota byla stanovena na 5 500 

tis. Kč. Frekvence monitoringu je roční.  

Tabulka č. 13: Zvýšení výsledku hospodaření 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Strategický cíl Měřítko Jednotka Frekvence 
měření 

Současná 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Zvýšení výsledku 
hospodaření 

Výsledek 
hospodaření za 
účetní období 

(tis.) Kč roční 2 205 tis. Kč 5 500 tis. Kč 

Strategickou akcí je zajištění plnění cílů zvyšování tržeb za výrobky, služby a zboží 

společnosti. 

4.3.2 Zákaznická perspektiva  

V zákaznické perspektivě jsou blíže popsané strategické cíle, které úzce souvisí 

s perspektivou finanční, protože by měla napomoct k jejímu naplnění. V této perspektivě 

jsou vybrány následující cíle: spokojenost zákazníků a zvyšování povědomí  

o společnosti.  

Spokojenost zákazníků 

Spokojenost zákazníků je jeden z nejvýznamnějších cílů zákaznické perspektivy  

a zároveň předpoklad úspěšného podnikání. Bez zajištění tohoto cíle by se společnost 

velmi těžce rozvíjela, minimalizovala by loajalitu stávajících zákazníků a tím ohrozila 

plnění primárního cíle finanční perspektivy, respektive růst tržeb. 
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Profesionální přístup všech zaměstnanců společnosti, komplexní a flexibilní zákaznické 

i servisní služby jsou klíčovým předpokladem spokojenosti zákazníka. Dále je nezbytné 

vytvářet příjemné prostředí jak prodejny, tak servisu, aby se zákazníci neváhali znovu 

vracet. 

Samotná společnost neměří spokojenost zákazníků, avšak zakázku na měření 

spokojenosti zadává výrobce Renault ČR a je důkladně prováděna marketingovou 

společností pomocí telefonických anket. Spokojenost zákazníků je prováděna jednou  

za tři měsíce, kdy je vybráno průměrně 200 klientů, které tvoří pouze fyzické osoby. 

Současná hodnota spokojenosti činí 74 % přičemž cílová hodnota, která je bonifikovaná 

výrobcem je stanovena na 77 % zcela spokojených zákazníků. Společnost však nezná 

detaily těchto telefonických anket, nedostává žádnou zpětnou vazbu, díky které lze 

identifikovat faktory, které by mohly zlepšit spokojenost zákazníků. Společnosti jsou 

poskytnuty pouze výsledky: kolik zákazníků bylo osloveno a jakým procentem byla 

společnost ohodnocena. Proto bych společnosti doporučila, aby se sama proaktivně 

zaměřila na měření spokojenosti svých zákazníků.  

Jedním z možných řešení proaktivního měření spokojenosti je pomocí dotazníkového 

šetření, nejedná se však o jednoduchý proces. Hlavním problémem je neochota zákazníků 

jakékoliv dotazníky vyplňovat a pokud jsou vyplňovány v přítomnosti zaměstnanců, 

nemusí býti upřímné. Z tohoto důvodu společnosti doporučuji zaměřit se spíše  

na webové portály, které již obsahují zákaznické recenze a jsou tedy i dobrým výchozím 

bodem k měření. Vzhledem k tomu, že společnost již nyní má značný počet hodnocení 

na Google recenzích, vybrala jsem jej jako další měřítko. Neméně důležitý  

je pro český trh webový portál Firmy.cz. Ten však nebude v současné době zahrnut  

do měření, jelikož obsahuje velmi malé množství dat. Společnosti ale přesto doporučuji 

zaměřit se na motivaci zákazníků k zanechání hodnocení i zde, a později jej zahrnout  

do měření. 

V současnosti společnost dosahuje na Google hodnocení 4,4 z 5 bodů při celkovém počtu 

283 recenzí. Za rok 2019 bylo uděleno ze strany zákazníků 92 recenzí. Cílová hodnota 

celkového hodnocení byla stanovena na 4,7 a počet nově získaných recenzí za rok  

na 120. Frekvence měření je stanovena roční.  
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Tabulka č. 14: Spokojenost zákazníků 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Strategický cíl Měřítko Jednotka Frekvence 
měření 

Současná 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Spokojenost 
zákazníků 

Hodnocení na 
Google recenzích 

bodové 
hodnocení roční hodnocení 4,5 

z 5 
hodnocení 4,7 

z 5 

Počet recenzí na 
Google počet roční 92 recenzí za 

rok 
120 recenzí za 

rok 

Telefonické 
ankety % čtvrtletní 74 % 77 % 

Strategickými akcemi tohoto cíle jsou: flexibilní a kvalitní komunikace se zákazníkem, 

neustálé zlepšování a zkvalitňování poskytovaných služeb, rychlé řešení požadavků 

zákazníka, získávání zpětné vazby od zákazníků, sledování textových recenzí, které 

mohou odhalit slabé stránky a příležitosti, motivovat zaměstnance, aby reagovali na 

textové recenze, které povedou k lepším výsledkům.  

Zvyšování povědomí o společnosti  

Cílem každé společnosti by mělo být budování dobrého jména, povědomí a pozitivní 

mínění o službách, které nabízejí. Zvýšení povědomí je zásadní krok v přilákání nových 

zákazníků a udržení konkurenceschopnosti na trhu. Tento strategický cíl lze docílit řadou 

marketingových prostředků. Například pomocí internetové prezentace, tištěné či televizní 

reklamy.  

V této práci se zaměřením na oblast internetové prezentace, jelikož je zde nejen velmi 

snadné měřit její dopad, ale zároveň jsou již veškerá potřebná data k dispozici v nástroji 

Google Analytics. Tento nástroj umožňuje získávat podrobná statistická data, jako jsou 

údaje o návštěvnosti (organické, nebo z placených zdrojů) či přímo definované konverzi. 

Měřítkem tohoto strategického cíle je návštěvnost na internetových stránkách 

společnosti, konkrétně počet unikátních návštěv. V roce 2019 činila měsíční návštěvnost 

průměrně 13 263 a cílem je dosáhnout návštěvnosti 15 252.  
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Tabulka č. 15: Zvýšení povědomí o společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Strategický cíl Měřítko Jednotka Frekvence 
měření 

Současná 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Zvyšování 
povědomí o 
společnosti 

Návštěvnost 
internetové 
prezentace 

průměrný počet měsíční 13 263 15 252 

Strategické akce jsou: optimalizace webových stránek, respektive optimalizace  

pro vyhledávače (SEO), do které mimo jiné patří tvorba kvalitního obsahu a zvyšování 

rychlosti webu. Tato optimalizace zpravidla vede k zvýšení organické návštěvnosti. 

Neméně důležitá je však také investice do placeného obsahu rovněž s důrazem na jeho 

optimalizaci a kvalitní zacílení. 

4.3.3 Perspektiva interních procesů  

Do perspektivy interních procesů se řadí strategické cíle zaměřující se na zvyšování 

kvality servisních služeb, zkrácení objednací doby na servis a zvýšení vykrytí dodávky 

náhradních dílů.  

Zvyšování kvality servisních služeb  

Standardem každého servisu by měla být stoprocentní kvalita odvedené práce. Společnost 

by měla vytvářet maximální přínos poskytováním nadstandartních služeb servisu 

s nejefektivnějším řešením pro zákazníka. K přesné detekci poruchy a následné opravě 

problému je nutné využívat moderní diagnostiku, postupy prověřené letitými 

zkušenostmi týmu servisních mechaniků, kteří podstupují pravidelné školení v oblasti 

nových technologií. Společnost poskytuje služby opravy aut – údržba vozů, pneuservis, 

záruční a pozáruční servis a řadu dalších a dodržuje postupy, které se zakládají  

na pečlivosti a kvalitě. Měřítkem, které zde není zahrnuto a úzce souvisí s tímto 

strategickým cílem, je spokojenost zákazníků, která je již měřena v rámci zákaznické 

perspektivy.  

Tento strategický cíl je měřen nejen pomocí podílu reklamací za odvedenou práci,  

ale také reklamací náhradních dílů. Měřítka vypočítáme pomocí podílu počtu reklamací 

za odvedenou práci na celkovém počtu realizovaných servisních zakázek a ten stejný 

postup výpočtu aplikujeme pro reklamace náhradních dílů. Sledování těchto měřítek 

pomůže společnosti si uvědomit, zda je chyba na její straně nebo na straně dodavatele. 
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V roce 2019 byl počet reklamací na odvedenou práci ve výši 31 a celkový počet 

realizovaných zakázek na servis činil 7 181. Počet reklamací náhradních dílů byl ve výši 

280, ačkoliv společnost není v pozici výrobce, aby mohla uskutečnit kroky, které by vedly 

k optimalizaci výroby a minimalizaci zmetkovosti, může se zaměřit na zvýšenou vstupní 

kontrolu při předávání náhradních dílů.  

Cílem společnosti je udržovat podíl reklamací na odvedenou práci na hodnotě 0,25 %  

a na reklamace náhradních dílů na úrovni 2,5 %. Frekvence měření je stanovena měsíčně.  

Tabulka č. 16: Zvyšování kvality servisních služeb 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

Strategický cíl Měřítko Jednotka Frekvence 
měření 

Současná 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Zvyšování kvality 
servisních služeb 

Podíl reklamací 
za odvedenou 

práci na 
celkovému počtu 

zakázek ze 
servisu % měsíční 

0,43 % 0,25 % 

Podíl reklamací 
náhradních dílů 
na celkovému 

počtu zakázek ze 
servisu 

3,89 % 2,5 % 

Strategickými akcemi tohoto cíle jsou: zvýšená vstupní kontrola při předávání náhradních 

dílů od dodavatele, vícestupňová kontrola opraveného vozu před předáním zákazníkovi 

a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.  

Zkrácení objednací doby na servis 

V současné době může rychlost objednání představovat významnou konkurenční výhodu 

na trhu, na kterém společnost působí. Právě automobilový trh je charakteristický vysokou 

konkurencí, a proto je důležité věnovat tomuto strategickému cíli značnou pozornost. 

Z pohledu zákazníků je mimo jiné objednací doba klíčovou vlastností  

ve výběru servisu, proto musí společnost předcházet tomu, aby se zákazníci neobraceli  

ke konkurenci, která dokáže lépe a rychleji uspokojit jejich požadavky.  

Společnost by se měla snažit objednávat zákazníky v co nejkratším termínu s ohledem na 

složitost závady servisního úkonu. Je nutné zajistit při zadání jakékoliv zakázky  

ze strany zákazníka bezchybnou interní komunikaci mezi jednotlivými zaměstnanci, 

která povede ke zkrácení času. Základem pro interní komunikaci je nutné vyjasnění rolí, 
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očekávání a úkolů, které má v dané společnosti zaměstnanec splňovat, na druhou stranu 

je důležité chápat i potřeby zaměstnanců a v neposlední řadě optimalizovat jednotlivé 

komunikační kanály. Pro dlouhodobé efektivní předávání informací je nutné,  

aby v komunikačním procesu byli zapojeni všichni zaměstnanci. Při komunikaci je nutné 

být srozumitelní, věcní a vše, co děláme, musí mít reálný přínos.  

Společnost má v současnosti zavedený jednosměnný provoz (8 hodin), aby dokázala 

uspokojit poptávku zákazníků, bylo by vhodné zvážit variantu rozšíření směnného 

provozu. Společnost má normované úkony jednotlivých prací na 450 modelů aut, každý 

úkon má nadefinovanou délku a podle toho je účtována sazba zákazníkovi. Společnost 

musí mít navržený plán servisních zakázek, který je navrhován na základě předpokládané 

normy, další vůz může být opraven až po dokončení opravy prvního. Jedná se o velmi 

složitý proces, stává se, že norma není dodržena. V prvním případě dochází k tomu,  

že servisní práce jsou splněny dříve anebo je zhotovení zakázky zpožděno. Pokud  

by mělo dojít ke zlepšení tak ne pomocí intenzifikace, ale rozšířením směnného provozu  

a počtem zaměstnancům.  

Strategický cíl lze měřit pomocí průměrné délky objednací doby, která v současnosti činí 

15,6 dne, cílem společnosti je tuto objednací dobu zkrátit, aby dokázaly pokrýt větší část 

poptávky ze strany zákazníků a zároveň zvýšit jejich spokojenost. Na základě konzultace 

s ekonomickým ředitelem by se cílová hodnota měla snížit o 15 %. Frekvence měření  

je půlroční.  

Tabulka č. 17: Zkrácení objednací doby na servis 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Strategický cíl Měřítko Jednotka Frekvence 
měření 

Současná 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Zkrácení 
objednací doby  

na servis 

Průměrná délka 
objednací doby dny půlroční 15,6 dne snížit o 15 % 

Strategickými akcemi cíle zkrácení doby na servis jsou: efektivní předávání informací 

v komunikačním procesu, rozšíření směnného provozu a navýšení počtu zaměstnanců, 

mít v požadovaném množství a čase k dispozici potřebné náhradní díly. 
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Zvýšení vykrytí dodávek náhradních dílů  

Automobilové odvětví se vyznačuje vysokou mírou integrace, systém dodávek musí být 

dle aktuální potřeby v požadovaném množství a čase.  

V současné době společnost využívá software, který optimalizuje skladové zásoby 

náhradních dílů podle obrátkovosti konkrétního dílu z historických dat. Systém navrhne, 

jaký typ dílů a množství je potřebné objednat. Jak již bylo zmíněno v analytické části, 

skladové zásoby jsou stanoveny dovozcem, takže i v této oblasti dochází k určité regulaci. 

Existuje mini sklad náhradních dílů, jedná se o přesně nadefinovaný seznam konkrétních 

náhradních dílů, který společnost musí mít na skladě, a podle toho ji výrobce bonifikuje.  

Strategický cíl lze měřit pomocí procenta vykrytých dodávek. Společnost má zavedený 

standartní systém od objednání do dodání náhradních dílů, který činí 24 hodin. 

Objednávky jsou do systému zadávány průběžně. Samozřejmě může nastat situace,  

kdy tento proces trvá déle, ale jedná se o ojedinělé případy, kdy náhradní díly nejsou 

dodány do 24 hodin, neboť odběratel je nemá na skladě. V roce 2019 výsledná hodnota 

vykrytí objednávek náhradních dílů činila 97 %. Cílem je, aby tato hodnota dosáhla 99 

%. Frekvence měření je stanovena ročně. 

Tabulka č. 18: Zvýšení vykrytí dodávek náhradních dílů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Strategický cíl Měřítko Jednotka Frekvence 
měření 

Současná 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Zvýšení vykrytí 
dodávek 

náhradních dílů 
Vykrytí dodávek % roční 97 % 99 % 

Strategickými akcemi tohoto cíle jsou: jasná a efektivní komunikace s dodavatelem  

a zákazníkem, vzájemná spolupráce všech zaměstnanců v komunikačním procesu, 

průběžná kontrola stavu náhradních dílů na skladu.  

4.3.4 Perspektiva učení se a růstu  

V rámci perspektivy učení se a růstu se zaměříme na kvalifikaci, oddanost a spokojenost 

zaměstnanců, jelikož jsou klíčoví k udržení dlouhodobého rozvoje společnosti. V této 

oblasti byly zvoleny tři strategické cíle: zvýšení kvalifikace zaměstnanců, udržení 

stávajících zaměstnanců a spokojenost zaměstnanců.  
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Zvýšení kvalifikace zaměstnanců  

Klíčovým faktorem úspěchu dlouhodobého rozvoje společnosti je zvyšování  

a prohlubování kvalifikace všech svých zaměstnanců, zejména by měl být kladen 

maximální důraz na prodejce a automechaniky, tzn. klíčové profese zajišťující hlavní 

obor podnikání. Vzdělaní zaměstnanci mají větší předpoklad vykonávat kvalitněji  

a efektivněji svoji práci a přispět ke zvýšení efektivity všech podnikových procesů. Bez 

naplnění tohoto strategického cíle by zároveň s příchodem nových technologií mohlo 

dojít k významnému snížení konkurenceschopnosti společnosti na trhu.  

Společnost by měla sestavovat plán firemního vzdělávání na základě individuálních 

(specializovaných) a legislativních požadavků pro realizaci v určitém období (kalendářní 

rok). Pro tvorbu firemního plánu musí společnost analyzovat a identifikovat vzdělávací 

potřeby, zvolit formu, metodu a techniku vzdělávání, zajistit přehled o vzdělávacích 

agenturách a lektorech. Firemní plán vzdělávání rozdělit na povinné školení vyplývající 

z legislativy a specializované, které je nutné z důvodu příchodu nových technologií. Mezi 

zákonná školení patří bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, školení 

řidičů, školení první pomoci, nakládání s odpady a chemickými látkami a jiné. Mezi 

specializovaná školení náleží školení prodejních dovedností, nákupní a vyjednávací 

taktiky, produktové školení, školení zaměřené na technickou stránku pohonných systémů 

a jiné. Dále pro zaměstnance ekonomického oboru je nutné absolvovat školení týkající  

se daňové a účetní legislativy.  

Zvyšování kvalifikace je měřeno prostřednictvím průměrného počtu realizovaných 

školení na zaměstnance za rok s ohledem na náročnost pracovní pozice a uvedené by měla 

mít společnost nastavené v interních směrnicích a plánech. Za rok 2019 bylo realizováno 

v průměru 1,5 školení na osobu, přičemž skutečný počet školení na osobu je rozdílný 

podle toho, o jakou profesi se jedná. Obecně prodejci a automechanici absolvují 2 školení, 

pracovníci ekonomického úseku 1 školení za rok. Celkové finanční náklady vynaložené 

za školení v roce 2019 byly ve výši 193 500 Kč. 

S neustále nově vyvíjecími se technologiemi je zapotřebí cílovou hodnotu nastavit vyšší, 

než byla doposud. Průměrný počet školení na osobu zvýšit na 2 a celkovou finanční 

částku zvýšit na 258 000 Kč. Frekvence měření je stanovena ročně. 
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Tabulka č. 19: Zvyšování kvalifikace zaměstnanců 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Strategický cíl Měřítko Jednotka Frekvence 
měření 

Současná 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Zvyšování 
kvalifikace 

zaměstnanců 

Průměrný počet 
školení na 

zaměstnance za rok 
průměrný počet roční 1,5 2 

Náklady 
vynaložené na 

školení 
zaměstnanců 

Kč roční 193 500 Kč 258 000 Kč 

Strategickými akcemi v rámci tohoto cíle jsou: navržení plánu a harmonogramu 

vzdělávacích aktivit, zajištění osobního růstu a zrychlení procesů na pracovišti, 

systematické prohlubování kvalifikace zaměstnanců na specializovaných pozicích, 

zajištění zpětné vazby na kvalitu a potřebnost školení ze strany zaměstnanců.  

Udržení stávajících zaměstnanců 

Současná situace na trhu práce a velmi nízká nezaměstnanost by v první řadě měla 

společnost podněcovat k udržení klíčových pracovníků a zároveň by měla pracovat  

na jejich rozvoji loajality. Důvodů je několik. Obsazení pozice novými lidmi je násobně 

dražší, časově náročnější a v oborech technického zaměření je to velmi obtížné z důvodu 

nedostatku pracovních sil. Zároveň zkušenosti kvalifikovaných pracovníků, kteří působí 

v dané společnosti několik let přispívají ke zkvalitňování a vyšší efektivitě procesů, díky 

čemuž podporují konkurenceschopnost svého zaměstnavatele. 

Snahou společnosti jako spolehlivého a bezpečného zaměstnavatele by mělo být 

budování moderního a atraktivního pracovního zázemí a dále vytváření rovných 

pracovních příležitostí. Umožnit zaměstnancům sdílet znalosti prostřednictvím školení, 

vést zaměstnance k otevřené komunikaci, podporovat dobře odvedenou práci nejen 

pomocí finančního ohodnocení a benefitů, ale také se zaměřit na očekávání ze strany 

svých zaměstnanců, rozvoje jejich kariéry a dostatečné zpětné vazby.  

Měřítkem pro tento strategický cíl je procentuální fluktuace. Jedná se o poměr počtu 

zaměstnanců, kteří během sledovaného období (kalendářní rok) odešli, k celkovému 

počtu zaměstnanců. Odchod klíčových a strategických pracovníků může ohrozit činnost 

společnosti, a proto je důležité porozumět důvodům jejich odchodu. V průběhu roku 2019 
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ukončili pracovněprávní vztah 3 zaměstnanci. Jednalo se o zaměstnance, kteří odešli  

do důchodu. Fluktuace k celkovému počtu 41 zaměstnanců byla vyčíslena na úroveň 7,32 

%. Cílem společnosti je udržet fluktuaci ve výši 5 %, měření bude probíhat jednou ročně.  

Tabulka č. 20: Udržení stávajících zaměstnanců 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

Strategický cíl Měřítko Jednotka Frekvence 
měření 

Současná 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Udržení 
stávajících 

zaměstnanců 

Fluktuace 
zaměstnanců % roční 7,32 % 5 % 

Strategickými akcemi pro udržení stávajících zaměstnanců jsou vytváření atraktivního  

a moderního pracovního prostředí, budovaní vztahů na pracovišti, nabízení možnosti 

školení napříč funkcemi, podporování rozvoje kariérního růstu, dostatečně komunikovat 

cíle, role a odpovědnosti zaměstnanců, seznámit je s vizí a strategií společnosti.  

Spokojenost zaměstnanců  

Loajální zaměstnanec ne vždy znamená výkonný zaměstnanec, a proto musí společnost 

pravidelně zjišťovat, zda jsou zaměstnanci skutečně spokojeni. Důvodem je,  

že společnost může předcházet odchodům zaměstnanců, získávat zpětnou vazbu, 

zapracovat na celkovém vnitrofiremním nastavení a výkonnosti pracovníků. 

Spokojenost zaměstnanců společnost měří pomocí dotazníků, jedná se o nejčastější  

a nejjednodušší formu. Není nutné vyhradit si čas na každého zaměstnance zvlášť. 

Dotazník je koncipován tak, aby z něho byla společnost schopná interpretovat správné 

závěry, určit konkrétní kroky a body, které se musí napravit. V dotazníku jsou zahrnuty 

otázky, které se týkají následujících oblastí: směřování společnosti, týmová spolupráce, 

zpětná vazba, komunikace v rámci společnosti, hodnocení firemního prostředí, průzkum 

spokojenosti s IT, hodnocení motivačního systému a benefitů, angažovanost 

zaměstnanců, kariérní postup a rozvoj, kultura v zaměstnání a hodnocení školení. 

Jednotlivé faktory jsou hodnoceny pomocí bodové škály. Z dotazníkového šetření 

vyplývá, že spokojenost zaměstnanců je ve výši 79 %, přičemž 26 % je nespokojeno 

s platovým ohodnocením. Cílová hodnota spokojenosti je stanovena na 85 %  

se čtvrtletním přezkoumáváním.  
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Tabulka č. 21: Spokojenost zaměstnanců 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Strategický cíl Měřítko Jednotka Frekvence 
měření 

Současná 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Spokojenost 
zaměstnanců 

Pomocí 
dotazníkového 

šetření 
% čtvrtletní 79 % 85 % 

Strategickými akcemi pro dosažení tohoto cíle jsou: uskutečňovat korektivní opatření 

přispívající ke spokojenosti zaměstnanců, naslouchat potřebám zaměstnanců,  

a poskytovat zpětnou vazbu od vedení, zajistit odpovídající finanční ohodnocení nebo 

poskytovat jiné finanční či nefinanční typy benefitů, vytvořit motivační plán  

pro zaměstnance.  

4.3.5 Strategická mapa  

Strategické mapa představuje vizuální obraz vzájemných příčinných kauzálních vazeb 

mezi strategickými cíli jedné perspektivy s ostatními perspektivami v rámci konceptu 

BSC. Série propojených cílů představují pro společnost hlavní prioritu.  

Z následujícího obrázku je zřejmé, že propojení mezi strategickými cíli formou řetězce 

příčin a důsledků vedou do cíle vrcholového, kterým je zvýšení rentability společnosti. 

Strategická mapa je sestavována metodou zdola-nahoru směrem od perspektivy učení  

se a růstu k perspektivě finanční. Mapa obsahuje 11 zvolených cílů, jejichž naplnění 

povede k zajištění podnikové strategie.  

Z perspektivy učení se a růstu je patrné, že zvyšování kvalifikace zaměstnanců může vést 

k jejich spokojenosti, z důvodu kariérního postupu či vlastního rozvoje dovedností. Dále 

tato spokojenost může udržet loajalitu a předcházet odchodům zaměstnanců  

ze společnosti. V perspektivě interních procesů jsou stanoveny 3 cíle. Prvním z nich  

je zvyšování kvality servisních služeb, která je ovlivňována zvyšováním kvalifikace 

zaměstnanců a udržením stávajících zaměstnanců z důvodu nutnosti pravidelných školení 

v oblasti nových technologií a prověřených postupů letitými zkušenostmi týmu servisních 

mechaniků. Vyšší kvalita servisu vede následně ke spokojenosti zákazníků. Zvýšení 

vykrytí dodávek náhradních dílů vede ke zkrácení objednací doby na servis, je nutné mít 

včas a v požadovaném množství náhradní díly na skladě, aby nedocházelo k prodlevám 
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servisních služeb. Zkrácení objednací doby pak následně vede k vyšší spokojenosti 

zákazníků, jelikož dochází k rychlejšímu uspokojování požadavků.  

Zákaznická perspektiva se zaměřuje na spokojenost zákazníků, která vede ke zvyšování 

povědomí o společnosti, jelikož spokojení zákazníci mohou společnost doporučit dalším 

potenciálním zákazníkům. Prostřednictvím těchto dvou strategických cílů zákaznické 

perspektivy může být podpořen růst tržeb společnosti, který se nachází ve finanční 

perspektivě. Růst tržeb je jeden ze způsobů, jakým lze docílit dalšího strategického cíle, 

a to zvýšení výsledku hospodaření. Oba tyto strategické cíle pak vedou do cíle 

vrcholového, kterým je zvýšení rentability společnosti.  

 

Obrázek č. 8: Strategická mapa 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  
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4.4 Shrnutí perspektiv BSC 

V kapitole je zobrazena tabulku zahrnující 11 strategických cílů v rámci perspektiv BSC. Tabulka obsahuje konkrétní strategické cíle, jejich 

měřítka, frekvenci měření, současnou a cílovou hodnotu a strategické akce, které ovlivňuji jednotlivé cíle.  

Tabulka č. 22: Shrnutí perspektiv BSC 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 Strategický cíl Měřítko Jednotka Frekvence 
měření 

Současná 
hodnota 

Cílová 
hodnota Strategické akce 

Fi
na

nč
ní

 p
er

sp
ek

tiv
a Růst 

rentability 
společnosti 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) % čtvrtletní 2,69 % 6 % 
Plnění ostatních perspektiv, pravidelné měření 
a vyhodnocování rentability vlastního 
kapitálu. 

Růst tržeb 
Velikost tržeb z prodeje výrobků a 

služeb (tis.) Kč čtvrtletní 29 482 tis. Kč 32 099 tis. Kč Průběžné plnění všech strategických cílů 
ostatních perspektiv. Velikost tržeb z prodeje zboží 595 649 tis. Kč 608 105 tis. Kč 

Zvýšení 
výsledku 

hospodaření 

Výsledek hospodaření za účetní 
období (EAT) (tis.) Kč roční 2 205 tis. Kč 5 500 tis. Kč Zajištění plnění cílů zvyšování tržeb za 

výrobky, služby a zboží společnosti. 

Z
ák

az
ni

ck
á 

pe
rs

pe
kt

iv
a 

 Hodnocení na Google recenzích bodové 
hodnocení roční 4,5 z 5 4,7 z 5 Sledování samotné textové recenze, která 

může odhalit slabé stránky a příležitosti, 
motivovat zákazníky, aby reagovali na textové 
recenze, které povedou k lepším výsledkům. 

Spokojenost 
zákazníků 

Počet recenzí na Google počet roční 92 recenzí za 
rok 

120 recenzí za 
rok 

Telefonické ankety % čtvrtletní 74 % 77 % 

Flexibilní a kvalitní komunikace se 
zákazníkem, neustálé zlepšování a 
zkvalitňování poskytovaných služeb, rychlé 
řešení požadavků zákazníka, získávat zpětnou 
vazbu od zákazníků. 

Zvýšení 
povědomí o 
společnosti 

Návštěvnost internetové prezentace průměrný 
počet měsíční 13 263 15 252 

Optimalizace pro vyhledávače, investice do 
placeného obsahu s důrazem na optimalizaci a 
kvalitní zacílení. 
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Pe
rs

pe
kt

iv
a 

in
te

rn
íc

h 
pr

oc
es

ů Zvyšování 
kvality servisu 

Podíl reklamací za odvedenou práci 
na celkovému počtu zakázek ze 

servisu % měsíční 
0,43 % 0,25 % 

Zvýšená vstupní kontrola při předávání 
náhradních dílů od dodavatele, vícestupňová 
kontrola opraveného vozu před předáním 
zákazníkovi a zvyšování kvalifikace 
zaměstnanců. 

Podíl reklamací náhradních dílů na 
celkovému počtu zakázek ze servisu 3,89 % 2,5 % 

Zkrácení 
objednací doby 

na servis 
Průměrná délka objednací doby dny půlroční 15,6 dne snížit o 15 % 

Efektivní předávání informací v 
komunikačním procesu, rozšíření směnného 
provozu či navýšení počtu zaměstnanců, mít v 
požadovaném množství a čase k dispozici 
potřebné náhradní díly. 

Zvýšení 
vykrytí 
dodávek 

náhradních 
dílů v servisu 

Vykrytí dodávek % půlroční 97 % 99 % 

Jasná a efektivní komunikace s dodavatelem a 
zákazníkem, vzájemná spolupráce všech 
zaměstnanců v komunikačním procesu, 
průběžná kontrola stavu náhradních dílů na 
skladu. 

Pe
rs

pe
kt

iv
a 

uč
en

í s
e 

a 
rů

st
u 

Zvyšování 
kvalifikace 

zaměstnanců 

Průměrný počet školení na 
zaměstnance za rok 

průměrný 
počet roční 2 2,5 Navržení plánu vzdělávacích aktivit, zajištění 

osobního růstu, zrychlení procesů na 
pracovišti, systematické prohlubování 
kvalifikace zaměstnanců na specializovaných 
pozicích, zjištění zpětné vazby na kvalitu a 
potřebnost školení. 

Náklady vynaložené na školení 
zaměstnanců Kč roční 210 000 Kč 262 000 Kč 

Spokojenost 
zaměstnanců Pomocí dotazníkového šetření % čtvrtletní 79 % 85 % 

Uskutečňovat korektivní opatření přispívající 
ke spokojenosti zaměstnanců, naslouchat 
potřebám zaměstnanců, zpětná vazbu od 
vedení, zajistit odpovídající finanční 
ohodnocení nebo poskytovat jiné finanční či 
nefinanční typy benefitů, vytvořit motivační 
plán pro zaměstnance. 

Udržení 
stávajících 

zaměstnanců 
Fluktuace zaměstnanců % roční 7,32 % 5 % 

Vytvářet atraktivní a moderní pracovního 
prostředí, budovat vztahy na pracovišti, 
nabízet možnosti školení napříč funkcemi, 
podporovat rozvoj kariérního růstu, dostatečně 
komunikovat cíle, role a odpovědnosti 
zaměstnanců a seznámit je s vizí a strategií 
společnosti. 
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4.5 Proces rozšíření roll-out  

V této fázi dochází k aplikaci navrhovaných postupů do samotné praxe. Zde se ukáže, 

jakým způsobem jednotlivé úseky a zaměstnanci přispívají k plnění jednotlivých 

strategických cílů společnosti a kvalita jejich komunikace. Jak již bylo řečeno 

implementace BSC by měla probíhat celopodnikově. Doporučeným postupem u malých 

a středních společností, které nemají ekonomicky a právně samostatné organizační 

jednotky probíhá rozšíření metodou ,,shora dolů“, tedy propojení do dalších úrovní řízení.    

V rámci tohoto procesu je důležité zapojení jednotlivých oddělení a jejich zaměstnanců.  

Musí dojít k přesnému vymezení rolí, pravomocí a odpovědností. Jednotlivá oddělení  

se zaměří na ty cíle, které mohou ovlivnit a dosáhnout, v případě dodatečného 

stanovených cílů je nutné dodržet soulad se strategií a cíli celé společnosti. Komunikace 

a zpětná vazba mezi jednotlivými odděleními a zaměstnanci je v této fázi klíčová.   

4.6 Přínosy implementace BSC  

Správně pochopená a implementovaná metoda Balanced Scorecard přinese řadu výhod. 

Hlavním přínosem pro společnost je objasnění a zdokonalování podnikové strategie a její 

převedení do konkrétních realizovatelných cílů. Následné plnění těchto strategických cílů 

v konečném důsledku povede ke zvyšování výkonnosti společnosti. Na rozdíl od jiných 

metod hodnocení výkonnosti se BSC zaměřuje i na nefinanční měřítka, která umožňují 

identifikovat možné problémy dříve, než jsou zjištěny pomocí finančních měřítek 

výkonnosti.  

Další přínosy související s implementací BSC:  

x pomáhá zaměřit se na plnění nejdůležitějších strategických cílů a zamezit  

tak neúmyslnému přesměrování z hlavních priorit společnosti, 

x propojení strategie s operativním rozhodováním v každodenní praxi a pokus  

o odstranění překážek mezi formulací strategie a jejím prováděním, 

x prostřednictvím strategické mapy je formulována strategie jako série propojených 

cílů, což přispívá k tomu, že se společnost lépe dokáže zaměřit na vztahy příčin  

a důsledků, 
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x usnadňuje komunikaci a posiluje spolupráci mezi jednotlivými organizačními 

jednotkami, 

x umožňuje zaměstnancům sladit své cíle napříč organizací, 

x zvýšení motivace zaměstnanců a dosažení lepších výkonů, které přispěje k plnění 

stanovených strategických cílů, 

x porovnání mezi plány a současnými výsledky pomáhá vedení společnosti 

přehodnotit, jak strategii, tak akční plány, 

x efektivní systém, který periodicky hodnotí strategické cíle, 

x zintenzivnění zákaznické orientace společnosti, porozumění jejich potřebám  

a požadavkům a celková znalost trhu, 

x poskytnutí zpětné vazby manažerům, nabízí se zde prostor pro sebereflexi  

a zlepšení interních procesů díky komunikaci strategických cílů na všech úrovních 

společnosti, 

x včasné odhalení možného špatného směřování společnosti v budoucnosti díky 

zvýšené transparentnosti podnikání, získání relevantnějších a komplexnějších 

informací které slouží jako nástroj pro management k lepšímu strategickému 

plánování a rozhodování, 

x umožňuje, aby byl rozpočet propojen se strategií, a to alokováním odpovídajících 

zdrojů k dosažení cílů. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce pojednává o komplexním zhodnocení výkonnosti vybrané společnosti 

pomocí metody Balanced Scorecard.  

V úvodu práce jsem vyjasnila dílčí cíle a potřebné metody ke splnění primárního cíle. 

V následující kapitole jsem pomocí literární rešerše vypracovala teoretická východiska, 

vymezila základní pojmy v oblasti podnikové výkonnosti a strategie, objasnila jsem 

jednotlivé systémy měření výkonnosti s důrazem na koncept Balanced Scorecard.  

V kapitole analýza současného stavu jsem nejprve představila analyzovanou společnost, 

její historii, organizační strukturu, obchodní program a segment zákazníků. Dále jsem 

provedla strategickou analýzu vnitřního a vnějšího prostředí společnosti pomocí 

Porterova modelu pěti sil, PESTLE a 7S analýzy. Následně jsem zpracovala finanční 

analýzu poměrových ukazatelů, ze které jsem odvodila, že výsledné hodnoty likvidit 

odpovídají specifickému odvětví vybrané společnosti. Po stránce zadluženosti, lze 

odvodit, že investiční záměry jsou financovány převážně prostřednictvím cizích zdrojů. 

Z analýzy aktivity jsem zjistila, že společnost dokáže efektivně využívat svá celková 

aktiva. Nicméně rozborem rentability jsem odhalila jisté nedostatky v oblasti dosahování 

zisku. Kapitolu jsem uzavřela SWOT analýzou, kde považuji za hlavní silné stánky 

společnosti dlouholetou stabilní pozici na trhu, investice do rozšiřování a vysoce 

kvalifikované zaměstnance. Naopak zásadními slabými stránkami jsou nízké hodnoty 

rentability a vyjednávací síla dodavatele. Příležitost spatřuji především v rozšíření 

nabídky o hybridní a plug-in hybridní vozy a hrozbu ve zpomalení ekonomiky vlivem 

slabší poptávky domácností. 

Na základě výsledků provedených analýz a poznatků z teoretické části jsem v návrhové 

části zpracovala návrh implementace metody Balanced Scorecard. Na začátku kapitoly 

jsem vymezila organizační předpoklady, jako je stanovení architektury měření, 

projektová organizace BSC, vytvoření časového a obsahového harmonogramu 

implementace a souvisejících rizik. Mezi hlavní rizika, které by narušily celý 

projekt implementace, jsem identifikovala chybně definované strategické cíle, měřítka  

a akce, nepochopení a nízkou podporu za strany zaměstnanců. Identifikovaným rizikům 

jsem stanovila úroveň závažnosti a způsob eliminaci či zmírnění dopadu. Dále jsem 
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objasnila vizi a strategie společnosti, které sloužily jako podklad pro odvození klíčových 

strategických cílů. 

V rámci jednotlivých perspektiv BSC jsem zahrnula odpovídající strategické cíle, kterým 

jsem přiřadila měřítka a stanovila strategické akce, které by měly přispět k jejich 

naplnění. Ve finanční perspektivě jsem stanovila strategické cíle zaměřené na růst 

rentability, výsledku hospodaření a tržeb společnosti. V zákaznické perspektivě jsem  

se zaměřila na zvýšení spokojenosti zákazníků a zvyšování povědomí o společnosti. 

Perspektiva interních procesů řeší problematiku snižování objednací doby na servis, 

zvyšování kvality servisních služeb a zvýšení vykrytí dodávek náhradních dílů.  

V perspektivě učení se a růstu jsem zahrnula strategické cíle, které se týkají zvyšování 

kvalifikace zaměstnanců, jejich spokojenosti a jejich udržení ve společnosti.  

Pro vizualizaci vzájemných příčinných kauzálních vazeb mezi jednotlivými 

strategickými cíli jsem vytvořila strategickou mapu.  

Návrhovou část jsem zakončila identifikací přínosů plynoucí ze samotné implementace 

konceptu BSC. Mezi hlavní přínosy můžeme řadit vyjasnění a zdokonalení podnikové 

strategie a její převedení do konkrétních realizovatelných cílů. Plnění a periodické 

hodnocení těchto strategických cílů by mělo přispět ke zvyšování výkonnosti společnosti. 

Dle mého názoru stanovený cíl diplomové práce byl naplněn.  
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 I 

Příloha č. 1 – Rozvaha aktiva  

  AKTIVA (v tis. Kč) Č.ř. 2016 2017 2018 

  AKTIVA CELKEM  1 267 431 196 281 217 301 

B. Dlouhodobý majetek  3 78 345 78 880 79 052 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek  14 78 345 78 880 79 052 

1. Pozemky a stavby 15 76 830 76 042 71 834 

1.1. Pozemky 16 27 266 27 266 27 266 

1.2. Stavby 17 49 564 48 776  44 568 

2. Hmotné movité věci a soubory movitých věcí  18 1 515 1 909 2 772 

5. Poskytnuté zálohy na DHM a nedokončený DHM 24 0 929 4 446 

5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 25 0 0 2 390 

5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 26 0 929 2 056 

C. Oběžná aktiva  37 190 480 117 402 139 497 

C.I. Zásoby   38 132 227 83 302 101 500 

3 Výrobky a zboží 41 132 227 83 302 101 500 

3.2. Zboží 43 132 227 83 302 101 500 

C.II. Pohledávky   46 57 598 32 409 35 913 

1. Dlouhodobé pohledávky 47 9 018 9 030 4 320 

1.5 Pohledávky – ostatní  52 9 018 9 030 4 320 

2. Krátkodobé pohledávky 57 48 580 23 379 31 593 

2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 58 35 206 21 275 25 452 

2.4. Pohledávky – ostatní 61 13 374 2 104 6 141 

4.1. Pohledávky za společníky 62 0 1 230 1 183 

4.3. Stát – daňové pohledávky 64 13 270 794 4 910 

4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 65 0 45  48 

4.6. Jiné pohledávky 67 104 35  0 

C.IV. Peněžní prostředky  71 655 1 691 2 084 

1. Peněžní prostředky v pokladně 72 168 236  479  

2. Peněžní prostředky na účtech 73 487 1 455 1 605 

D.I. Časové rozlišení  74 -1 394 0 -1 248 

1 Náklady příštích období 75 -1 394 0 -1 248 
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Příloha č. 2 – Rozvaha pasiva  

 PASIVA (v tis. Kč) Č.ř. 2016 2017 2018 
 PASIVA CELKEM 78 267 431 196 281 217 301 

A. Vlastní kapitál 79 68 859 74 086 76 291 

A.I. Základní kapitál 80 10 000 10 000 10 000 

1 Základní kapitál 81 10 000 10 000 10 000 

A.II. Ážio a kapitálové fondy 84 1 792 1 792 1 792 

2 Kapitálové fondy 86 1 792 1 792 1 792 

2.1. Ostatní kapitálové fondy 87 1 792 1 792 1 792 

A.III. Fondy ze zisku 92 1 000 1 000 1 000 

1 Ostatní rezervní fondy 93 1 000 1 000 1 000 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 95 50 808 56 066 61 294 

1 Nerozdělený zisk minulých let 96 50 808 56 066 61 294 

A.V. Výsledek hospodaření běž. účet. období (+/-) 99 5 259 5 228 2 205 

B. + C. Cizí zdroje 101 198 572 122 195 141 010 

C. Závazky 107 198 572 122 195 141 010 

C.I. Dlouhodobé závazky 108 17 950 14 548 12 765 

2. Závazky k úvěrovým institucím 112 17 950 14 548 12 765 

C.II. Krátkodobé závazky 123 180 622 107 647 128 245 

2. Závazky k úvěrovým institucím 127 7 189 -388 1 779 

3. Krátkodobé přijaté zálohy 128 3 243 3 632 8 753 

4. Závazky z obchodních vztahů 129 164 689 99 219 113 302 

8. Závazky ostatní 133 5 503 5 184 4 411 

8.1. Závazky ke společníkům 134 1 090 0 0 

8.3. Závazky k zaměstnancům 136 1 226 1 528 1 469 

8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 137 722 919 884 

8.6. Dohadné účty pasivní 139 2 400 2 705 1 933 

8.7. Jiné závazky 140 65 32 125 
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Příloha č. 3 – Výkaz zisku a ztrát  

  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT (v tis. Kč) Č.ř. 2016 2017 2018 
I. Tržby z prodeje výrobků a služeb  1 24 971 28 917 29 482 
II. Tržby za prodej zboží  2 573 298 618 088 595 649 
A. Výkonová spotřeba    3 560 701 606 802 587 232 
A.    1. Náklady vynaložené na prodané zboží  4 522 695 565 753 541 226 
2. Spotřeba materiálu a energie  5 4 675 5 190 4 797 
3. Služby  6 33 331 35 859 41 209 
D. Osobní náklady 9 23 596 25 727 26 976 
D.    1. Mzdové náklady  10 17 451 19 080 20 073 
        2. Náklady na soc. zabezpečení, zdrav. pojištění, ostatní náklady 11 6 145 6 647 6 903 
2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 5 880 6 435 6 717 
2.2. Ostatní náklady 13 265 212 186 
E. Úpravy hodnot v provozní oblasti  14 5 499 5 733 5 716 
E.    1. Úpravy hodnot dlouh. nehmotného a hmotného majetku  15 5 499 5 733 5 716 
1.1. Úpravy hodnot dllouh. nehmotného a hmot.majetku – trvalé 16 5 499 5 733 5 716 
III. Ostatní provozní výnosy  20 1 428 685 577 
1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  21 1 077 436 379 
2. Tržby z prodeje materiálu 22 153 145 139 
3. Jiné provozní výnosy  23 198 104 59 
F. Ostatní provozní náklady  24 2 137 1 455 1 559 
F.     1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku  25 556 95 36 
3. Daně a poplatky 27 282 397 312 
5. Jiné provozní náklady  29 1 299 963 1 211 
* Provozní výsledek hospodaření 30 7 764 7 973 4 225 
V.I. Výnosové úroky a podobné výnosy   39 327 244 301 
2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy  41 327 244 301 
J. Nákladové úroky a podobné náklady 43 1 056 1 379 1 418 
2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady  45 1 056 1 379 1 418 
VII. Ostatní finanční výnosy  46 5 13 27 
K. Ostatní finanční náklady  47 515 371 384 
* Finanční výsledek hospodaření 48 -1 239 -1 439 -1 474 
** Výsledek hospodaření před zdaněním  49 6 525 6 480 2 751 
L. Daň z příjmů za běžnou činnost   50 1 266 1 252 546 
L.     1. Daň z příjmů splatná  51 1 266 1 252 546 
** Výsledek hospodaření po zdanění  53 5 259 5 228 2 205 
*** Výsledek hospodaření za účetní období  55 5 259 5 228 2 205 
  Čistý obrat za účetní období 56 600 029 647 947 626 036 
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