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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti společnosti ALMIPA plus s.r.o. 

za pomoci metody Balanced Scorecard. V teoretické části jsou definovány základní 

teoretická východiska, která jsou nezbytná k pochopení dané problematiky a následnému 

zpracování dalších částí práce. Analytická část se soustředí na přiblížení analyzovaného 

podniku a dále je zde zpracována finanční a strategická analýza společnosti. Poznatky 

z provedených analýz slouží jako podklad pro návrhovou část, která je zaměřena na návrh 

implementace BSC do podniku. Ve čtyřech perspektivách BSC jsou vytyčeny strategické 

cíle společnosti, stanoveny měřítka a strategické akce, jejichž záměrem je splnění 

stanovených cílů, zlepšení výkonnosti podniku, ale také zvýšení jeho 

konkurenceschopnosti. 

Klíčová slova 

výkonnost podniku, Balanced Scorecard, finanční analýza, měření výkonnosti, 

strategická analýza, perspektivy BSC 

Abstract 

The diploma thesis focuses on the performance evaluation of ALMIPA plus s.r.o. using 

the Balanced Scorecard method. The theoretical part defines the basic theoretical 

background, which are necessary to understand the issue and the subsequent processing 

of other parts of the thesis. The analytical part focuses on the introduction of the analyzed 

company and the financial and strategic analysis of the company. The findings of the 

analyzes serve as a basis for design part, which is focused on the proposal of 

implementation of BSC into the company. In four perspectives of BSC are established 

the strategic goals of the company, established benchmarks and strategic actions, which 

intention to meet the set goals, improve the company's performance, but also increase its 

competitiveness. 

Key words 

company performance, Balanced Scorecard, financial analysis, performance 

measurement, strategic analysis, BSC perspectives  
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ÚVOD 

Existuje mnoho metod orientovaných na měření výkonnosti podniku a každá má své 

specifické vlastnosti. V mojí diplomové práci bude hodnocena výkonnost podniku za 

pomoci metody Balanced Scorecard, která se soustředí na finanční i nefinanční ukazatele. 

V rámci daného systému řízení výkonnosti je vyjasněna strategie a vize společnosti  

a následně vytyčeny strategické cíle, měřítka a hodnoty. 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala společnost ALMIPA plus s.r.o. zabývající se 

výrobou bazénových zastřešení. Jelikož moji rodiče daný podnik vlastní, mám k němu 

blízký vztah a můj výběr byl tedy jasný. Od vstupu společnosti na daný trh jsem měla 

možnost pozorovat její rozvoj a osvojit si určité znalosti v daném oboru podnikání.  

V současné době se setkáváme s vysokou konkurencí téměř v každém odvětví a trh 

s bazénovými zastřešeními není výjimkou. Snahou všech podniků je být 

konkurenceschopným a neustále se zlepšovat a růst, k čemuž napomáhá nejen využívání 

moderních technologií, ale také kvalita poskytovaných výrobků, osobitý přístup 

k zákazníkům a mnoho dalších faktorů. 

Bazén najdeme v České republice téměř na každé třetí zahradě. V současné době se 

zvyšuje počet znečištěných přírodních nádrží, a stále více se setkáváme s přeplněnými 

veřejnými koupališti. Proto se domnívám, že poptávka po bazénech dále poroste  

a v návaznosti na to i zájem o bazénová zastřešení. Daná investice se majitelům bazénů 

dle mého názoru vyplatí, neboť si budou moci prodloužit koupací sezónu a trávit volný 

čas v bazénu i za méně příznivého počasí. 

Tato práce je rozčleněna na tři části a to teoretickou, analytickou a v neposlední řadě 

návrhovou část. V první kapitole budou objasněny základní pojmy pro snadnější 

pochopení problematiky výkonnosti a vybraných metod hodnocení výkonnosti podniku, 

kde větší část bude zaměřena na metodu Balanced Scorecard. Popsána bude také oblast 

strategické a finanční analýzy. V následující části bude blíže představena vybraná 

společnost a následně provedena analýza finanční situace. Prostřednictvím metod 

strategického řízení bude prozkoumáno také vnitřní a vnější prostřední podniku. 

Závěrečná kapitola se bude soustředit na návrh implementace konceptu Balanced 

Scorecard do podniku. Bude zde objasněna strategie a vize společnosti. V rámci všech 
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čtyř perspektiv modelu BSC budou vytyčeny strategické cíle, navrhnuty měřítka, určeny 

současné a cílové hodnoty, a také strategické iniciativy. Prostřednictvím strategické mapy 

bude vyobrazena vzájemná provázanost strategických cílů. Vše bude zakončeno přínosy 

a riziky plynoucími ze zavádění modelu BSC do podniku. 
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1  CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

V následující části bude popsán hlavní cíl diplomové práce a také dílčí kroky, které je 

potřeba splnit, aby mohlo být dosaženo vytyčeného cíle. Dále budou představeny metody 

a postupy použité pro její vypracování. 

1.1 Cíle práce 

Základním cílem diplomové práce je zhodnotit výkonnost společnosti  

ALMIPA plus s.r.o. za pomoci metody Balanced Scorecard a předložit možnosti pro 

zlepšení současného stavu podniku. 

Dílčí kroky diplomové práce: 

• představit pojem výkonnost a funkce jejího měření. Definovat vybrané systémy 

řízení výkonnosti podniku jako EFQM Model Excelence, Six sigma  

a benchmarking. Větší důraz bude kladen na metodu Balanced Scorecard, jeho 

čtyři perspektivy, tvorbu a implementaci. Popsat zvolené metody strategického 

řízení, které pomůžou lépe poznat okolí podniku a zavést metody hodnocení 

výkonnosti společnosti. Nakonec přiblížit vybrané poměrové ukazatele, jež jsou 

nejvíce využívány u BSC, 

• přiblížit analyzovanou firmu, zaměřit se na základní charakteristiku a stručný 

popis historie podniku, výrobní program a v neposlední řadě na organizační 

strukturu, 

• provedení analýzy zvolených finančních poměrových ukazatelů v letech  

2015-2019. Prozkoumání vnitřního a vnějšího prostředí podniku s využitím 

Porterova modelu, PESTLE a SWOT analýzy, 

• vypracovat návrh na implementaci BSC, který povede ke zlepšení výkonnosti 

podniku. Budou stanoveny strategické cíle, jenž vychází z vize podniku, dále 

budou navrhnuty měřítka, cílové hodnoty jednotlivých perspektiv BSC  

a strategické iniciativy, které by měly vést ke splnění stanovených strategických 

cílů. 
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1.2 Metodika práce 

V diplomové práci bude využito několik metod, které usnadní dosáhnout dílčích kroků  

a vytyčeného hlavního cíle. Najdeme zde dvě kategorie metod, a to empirické a logické, 

které jsou popsány níže. Dále se v práci objeví metody výkonnosti podniku a metody 

strategického řízení. 

• Pozorování – je základním pilířem každé výzkumné metody, pozorování 

skutečností probíhá cílevědomě, plánovitě a uspořádaně. Jejich sledování probíhá 

například během návštěv konkrétního podniku (1, s. 19). 

• Srovnávání – jedná se o základní metodu hodnocení, kterou můžeme aplikovat 

jak při získávání poznatků a skutečností, tak při jejich zpracování. Při porovnávání 

nalézáme shodné či rozdílné stránky u dvou nebo více odlišných předmětů 

(1, s. 19). 

• Analýza a syntéza – analýzu chápeme jako rozložení zkoumaného jevu na dílčí 

části, které jsou dále zkoumány. Syntézou rozumíme sjednocení dílčích částí 

v celek. Oba tyto postupy představují neoddělitelnou část, navzájem se prolínají  

a doplňují (1, s. 20-21). 

• Indukce a dedukce – indukci chápeme tak, že na základě několika poznatků 

přecházíme k obecnému řešení, naopak dedukcí, přecházíme od obecných závěrů 

ke konkrétnějším tvrzením. Tyto dva postupy spolu částečně souvisí, 

prostřednictvím indukce docházíme zkoumáním praxe k teoretickým zobecněním 

a na druhé straně si teorii za pomoci dedukce ověřujeme v praxi (1, s. 22). 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretické části si vymezíme základní pojmy, jež se týkají vybraného tématu, konkrétně 

měření výkonnosti podniku. Tyto definice jsou stěžejní pro lepší pochopení dané 

problematiky a snadnější orientaci v ní. Hned v úvodu si představíme pojem výkonnost 

podniku a její měření. Dále si podrobněji rozebereme nejznámější metody měření 

výkonnosti podniku. 

2.1 Výkonnost podniku 

Co znamená pojem výkonnost? Na danou otázku můžeme nalézt celou řadu odpovědí 

napříč různými obory. Obecně řečeno, výkonnost podniku představuje průběh, jakým 

zkoumaný podnik provozuje určitou činnost. Tuto aktivitu uskutečňuje na základě 

analogie s výchozím způsobem vykonání této činnosti (2, s. 17). Aktivity, u kterých 

posuzujeme výkonnost, by měly být cílově orientované, tedy vedoucí k dosažení určitého 

výsledku v budoucnosti nebo přinejmenším snaze se takovému stavu přiblížit  

(2, s. 18). 

Každý subjekt, který má k danému podniku nějaký vztah může vnímat výkonnost jinak. 

Odlišně bude na výkonnost nahlížet například vlastník podniku a jinak zase zákazník. 

Majitel sleduje návratnost a také zhodnocení peněžních prostředků, které do společnosti 

vložil. Zákazník bude posuzovat výkonnost podniku na základě kvality poskytovaných 

výrobků nebo služeb, jejich ceny, podmínek placení a podobně (3, s. 13). 

Výkonnost definujeme jako míru získávaných výsledků společnosti nebo jejími procesy. 

Pokud bychom tedy chtěli změřit výkonnost podniku, musíme tak provést na základě 

srovnání s vytyčenou cílovou hodnotou. V případě, že má podnik možnost si opatřit 

výsledky nejlepších konkurenčních podniků ve svém oboru, porovná své dosažené 

výsledky s vykázanými hodnotami těchto společností (4, s. 11). 

Výkonnost aktivit podniku závisí na schopnosti dané společnosti využít konkurenční 

výhodu. Úspěšné mohou být pouze ty subjekty, které pružně reagují na stále měnící se 

podmínky podnikání, monitorují a průběžně posuzují úroveň výkonnosti a snaží se o její 

nepřetržité zvyšování (3, s. 13). 
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2.2 Měření výkonnosti podniku 

Při měření výkonnosti organizace musíme brát v potaz velikost firmy, tedy zda se jedná 

o velkou či malou firnu, ziskovou či neziskovou a tak dále, dále bereme v úvahu 

konkurenční prostředí, ve kterém se společnost nachází a řadu dalších faktorů (5, s. 205). 

Měření výkonnosti podniku můžeme chápat jako určitou činnost, při níž ke zkoumanému 

předmětu přiřadíme jistou hodnotu (2, s. 35). 

Při klasifikování výkonnosti podniku stále většina českých manažerů sáhne zejména po 

finančních ukazatelích a snaží se je přímo ovlivnit.  Nicméně je to špatný přístup, 

manažeři by se měli spíše soustředit na to, aby nějakým způsobem ovlivnili kvalitu 

fungování společnosti. Nevýhodou finanční ukazatelů je, že odráží pouze minulost a na 

jejich vývoj má vliv celá řada faktorů. Ovšem nemůžeme finanční ukazatele při 

hodnocení výkonnosti podniku vynechat, a to z toho důvodu, že pouze tyto ukazatele 

dokážou předložit manažerům informace, zda společnost vytváří hodnoty. Systém měření 

výkonnosti podniku byl proto vylepšen a připojil k finančním ukazatelům také řadu 

nefinančních (4, s. 11-13). 

Funkce měření 

Důvodů proč lidé provádí měření existuje celá škála. Mezi ty nejvíce významné můžeme 

zařadit: 

• funkce podpory paměti – ukládání informací o daném objektu k určitému 

okamžiku, popřípadě za jisté období jeho vývoje (2, s. 35), 

• funkce podpory srovnání – díky měření můžeme srovnávat vlastnosti 

odlišných předmětů, přičemž nezáleží, jestli jsou objekty měřitelné ve stejných 

okamžicích či nikoli (2, s. 35), 

• funkce podpory objektivizace – lidé vnímají zkoumaný předmět subjektivně, 

a právě měření se snaží o oproštění od těchto osobních názorů (2, s. 35), 

• funkce podpory hloubky poznání – za pomoci měření můžeme vylíčit i takové 

vlastnosti objektu, které není možné přímo zachytit lidskými smysly ani 

technickými nástroji (2, s. 35), 
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• funkce zprostředkování – osobám, které nemůžou přímo sledovat daný 

předmět, měření umožňuje získat zprostředkovaně informace o zkoumaném 

objektu (2, s. 36), 

• funkce důkazní – měření může být také použito jako důkaz při rozepři, zda 

daný jev nastal, či nikoli (2, s. 36). 

Mezi nejvíce rozšířené a užívané metody hodnocení výkonnosti podniku řadíme 

v současné době:  

• Balanced Scorecard, 

• EFQM Model Excelence, 

• Six Sigma (6, s. 20), 

• Benchmarking (7, s. 206). 

2.3 Metody měření výkonnosti podniku 

V souvislosti s daným tématem je potřeba se zaměřit také na metody, které hodnotí 

výkonnost podniku. Podrobněji popíšeme Balanced Scorecard, model EFQM, Six Sigma 

model a metodu benchmarking.  

2.3.1 Model EFQM 

V rámci měření výkonnosti podniku můžeme použít také EFQM Excelence Model. 

Pomocí uvedeného modelu má společnost možnost mimo jiné zjistit, jestli se ubírá  

a vyvíjí tím správným směrem. Model odhaluje oblasti pro zdokonalování, slabá místa 

v podniku a upozorní na jeho silné stránky (7, s. 202-203). Aby společnost docílila 

vynikajících výsledků, je nezbytné mít maximálně spokojené zákazníky, vlastní personál 

a zástupce ostatních zainteresovaných stran. Tyto efekty však může organizace očekávat 

pouze v případech, kdy díky svým činnostem je schopna nabídnout dostatečně lákavé 

produkty a služby. Tyto procesy potřebují adekvátní zdroje a podporují rozvojovou 

strategii a dlouhodobé směřování podniku. V současné době je model EFQM uznáván 

jako nejkomplexnější prostředek řízení všech druhů organizací a v porovnání s normami 

ISO ř. 9000 je více dynamický, ale také velmi obtížný (8, s. 16-17). 
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Základní principy modelu EFQM jsou následující: 

• orientace na výsledky – excelence je docílení výsledků, jež uspokojí zájmy všech 

zainteresovaných skupin, 

• zaměření na zákazníka – excelence je tvorba stálé hodnoty pro zákazníky, 

• vůdcovství a stálost účelu – excelence je inspirativní vedení převzaté z vize  

a doprovázený stálostí účelu, 

• management prostřednictvím procesů a faktů – excelence je vedením podniku 

za pomoci souboru systémů, procesů a skutečností, 

• rozvoj a zapojení lidí – excelence je maximalizací příspěvků zaměstnanců 

prostřednictvím jejich rozvoje a spolupráce, 

• neustálé učení se, inovace a zlepšování – excelence může být také výzvou 

současnému stavu a účelnou změnou s využitím procesů učení se k vytváření 

inovací a možnostem ke zdokonalování, 

• rozvoj partnerství – excelence je rozvíjením a pečováním o vztahy poskytující 

přidanou hodnotu, 

• sociální odpovědnost – excelence bereme jako činnosti za pomoci kterých se 

podnik snaží porozumět a uspokojit všechny potřeby zainteresovaných skupin ve 

společnosti (9, s. 38-39). 

Model EFQM v sobě zahrnuje devět hlavních kritérií, které jsou dále rozpracovány na 

několik dílčích kritérií, jež se zabývají určitými oblastmi systému managementu. Pět 

kritérií nacházející se v levé části níže uvedeného schématu můžeme souhrnně nazvat 

„Nástroje a prostředky – předpoklady“.  Tato kritéria se koncentrují na to, jaké přístupy 

a metody vedení podniku uplatňuje. Skupinu zbylých čtyř kritérií lze označit jako 

„Výsledky“. Zabývají se tím, čeho podniky v různých oblastech činnosti dosahují. 

Každému kritériu je přiřazeno bodové ohodnocení, aby bylo možné při sebehodnocení 

nebo externím posouzení stanovit míru vyzrálosti společnosti (8, s. 16). 
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Hlavní kritéria modelu EFQM zahrnují: 

• vedení – v daném kritériu je zkoumán potenciál managementu organizace, tedy 

jeho schopnost rozvíjet a uskutečnit misi a vizi podniku, motivovat zaměstnance 

k plnění stanovených úkolů a cílů, které vycházejí z vize a poslání společnosti  

a další, 

• politika a strategie – kritérium je opět zaměřeno na vrcholové vedení společnosti 

a hodnotí jeho schopnost implementovat vizi podniku do strategie, jenž bere 

v potaz požadavky všech zainteresovaných stran, 

• lidské zdroje – hodnotí lidské zdroje a zabývá se řízením lidského kapitálu, péče 

o potenciál zaměstnanců rozvíjet své dovednosti a zkušenosti, lidské zdroje jsou 

brány jako jeden z významných faktorů, které napomáhají naplnit vizi a strategii 

podniku, 

• zdroje a partnerství – jeho základním úkolem je zhodnotit přístupy a procesy 

hospodaření s finančními a nefinančními vstupy do podniku, zabývá se také péčí  

o partnerské vztahy, jako například o dodavatele, majitele licencí atd., 

• procesy – cílem kritéria je hodnotit řízení procesů organizace, posuzujeme také 

schopnost zlepšovat své procesy v rámci realizace strategie a uspokojení 

požadavků zainteresovaných skupin, 

• spokojenost zaměstnanců – informuje o spokojenosti zaměstnanců, a jejich 

nahlížení na firmu, jsou hodnoceny činnosti podniku při uspokojování požadavků 

zaměstnanců, u daného kritéria nalezneme také výsledky, které plynou z měření 

výkonnosti zaměstnanců, 

• spokojenost zákazníků – kritérium je ohodnoceno nejvíce body a zaměřuje se na 

spokojenost zákazníků, péči o ně a na jejich vnímání podniku, tedy jak pohlíží na 

image, produkty nebo třeba servis, 

• vliv na společnost – orientuje se na společenskou odpovědnost podniku vůči 

okolí, je zaměřeno na chování firmy vůči lidem v určitém regionu, vztah firmy  

k životnímu prostřední, dopad činností podniku na zaměstnanost a další, 
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• měření výkonnosti společnosti – hlavní cílem je zjistit výsledky, kterých 

společnost dosahuje a následně je porovnat s vytyčenými plány při uspokojování 

požadavků zainteresovaných stran (10, s. 135-138). 

Obrázek č.  1: Základní rámec EFQM Modelu excelence  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 8 s. 17) 

2.3.2 Six Sigma 

Six Sigma je manažerský koncept pro analýzu kvalitativních problémů a jejich následné 

odstraňování na základě statistických metod, kdy jsou současně aplikovány běžné 

nástroje řízení kvality (7, s. 205). Strategii Six Sigma můžeme chápat jako filozofii 

zlepšování, jenž se zaměřuje především na prevenci neshod, snížení průběžné doby 

výroby a úsporu nákladů. Tato strategie se orientuje především na zapojení vrcholového 

managementu podnikatelské jednotky (11, s. 242). Tradiční přístup k Six Sigma zahrnuje 

kroky, které jsou zaměřeny na objevování kritických požadavků zákazníků, vývoj 

procesních map a stanovení klíčových ukazatelů (12, s. 22). Six Sigma klade také důraz 
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(13, s. 133). 

„Six Sigma je metodika pro zvyšování spokojenosti zákazníka a celkové zlepšování 

obchodních výsledků firmy.“ (13, s. 133) 

Základní fáze zlepšování v rámci strategie Six Sigma jsou: 

• definování – vytyčení hlavní cílů aktivit zlepšování, 

• měření – obsahuje přezkoumání typů měření, možností výskytu chyb měření, 

druhu shromážděných údajů a způsobu jejich vyhodnocování, 

Výsledky: Lidé                         

(100 bodů)

Výsledky: Zákazníci                                 

(150 bodů)

Výsledky: Společnost 

(100 bodů)

Celkové 

ekonomické 

výsledky 

(150 bodů)

Lidé                         

(100 bodů)

Strategie                                  

(100 bodů)

Partnertví a zdroje 

(100 bodů)

Vedení 

(100 bodů)

Procesy, 

výrobky a 

služby 

(100 bodů)

Nástroje a prostředky (předpoklady) Výsledky

Učení se, tvořivost, inovace



  21 

• analýza – nastává převod praktických problémů na statistické, 

• zlepšování – do této fáze spadá postup známý jako „návrh pro Sigma“, při kterém 

je zkoumaný postup znovu navržen nebo upraven tak, aby byl schopný docílit 

stanovené jakosti, 

• regulace – nepřetržitým monitorováním procesů je prokazováno, že se problémy 

již nevyskytují (11, s. 243). 

2.3.3 Benchmarking 

Pro pojem benchmarking je možné najít spoustu definicí v odborné literatuře. 

Benchmarking lze třeba interpretovat jako nepřetržitý proces vykonávaný za účelem 

měření výkonnosti a její následné porovnání s konkurenty, kteří byli vybráni jako nejvíce 

vhodní pro toto měření za účelem identifikovat příležitosti, které povedou k vlastnímu 

zlepšování (14, s. 14). Benchmarking můžeme chápat také jako proces porovnávání 

s cílem naučit se, jak se zlepšit. Motivací pro použití metody benchmarkingu může být 

touha podniku se zdokonalit a být více konkurenceschopný (15, s. 3).  

 „Benchmarking je technika, v jejímž rámci organizace měří svou výkonnost v porovnání 

s organizacemi, které představují světovou špičku, poznávají, jak tyto organizace světové 

výkonnosti dosáhly, a využívají získaných informací ke zlepšování své vlastní 

výkonnosti.“ (14, s. 14) 

Benchmarking přispívá k lepšímu pochopení požadavků zákazníků i dalších 

zainteresovaných skupin. Umožňuje také vedoucím pracovníkům získat údaje, které by 

jinak byly náhodně zjištěny například prostřednictvím veletrhu anebo by tyto informace 

zůstaly úplně skryty. Napomáhá tak organizaci si uvědomit, jaké je její postavení na trhu 

(9, s. 134). 

Předmětem určitého benchmarkingového projektu se může stát cokoliv: parametry 

konkrétního výrobku, schopnost poskytovat určitou hodnotu zainteresovaným stranám, 

celková výkonnost organizace apod. Pro výběr objektu je stěžejní poznat vlastní slabou 

stránku (14, s. 16). 
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Členění benchmarkingu podle toho, co je jeho předmětem: 

• výkonový – porovnávají se finanční, či jiná data (například: pozice na trhu, 

ekonomický růst atd.). Pomocí výkonového benchmarkingu zjišťujeme rozdíly ve 

výkonnosti mezi subjekty, které benchmarking provádí (7, s. 207), 

• funkcionální – je porovnáváno několik funkcí, popřípadě jediná funkce určitých 

organizací, jako příklad můžeme uvést rozsah poprodejních služeb obchodních 

řetězců (11, s. 75-76), 

• procesní – jedná se o soubor činností, kde středem pozornosti je porovnávání  

a měření určitého procesu podniku. Tento typ benchmarkingu může být veden 

vůči jakékoliv vhodné společnosti, která podobné procesy zajišťuje, avšak nemusí 

se jednat o přímého konkurenta (14, s. 23).  

Členění benchmarkingu na základě toho, kde je uskutečňován: 

• interní – tento typ benchmarkingu je uskutečňován uvnitř jedné organizace mezi 

organizačními jednotkami, které zajišťují stejné anebo podobné procesy a funkce, 

nelze ho však použít v malých a středních podnicích, kde je pravděpodobnost, že 

budou vykonávány stejné či podobné činnosti na více místech, velmi malá 

(11, s. 75), 

• externí – subjektem pro porovnání a měření je jiný podnik, je to nejspíš jediný 

možný typ benchmarkingu, který můžou malé a střední podniky použít 

(9, s. 134). 

Pětifázový model benchmarkingu se skládá z následujících fází: 

• iniciační – představuje pokaždé jedinečný, ale velmi důležitý soubor procesů  

a činností, v jejichž rámci si vrcholový management musí stanovit své priority  

a taktiku pro naplňování strategických cílů, 

• plánovací – nejprve musí být vybrán objekt benchmarkingu, následně probíhá 

výběr a výcvik týmu pro benchmarking, tým dále posuzuje úroveň vlastní 

výkonnosti objektu a dochází k výběru partnerů pro benchmarking, je také 

nezbytné vybrat vhodné metody a postupy sběru údajů od partnerů, a nakonec 

probíhá sběr dat o výkonnosti partnerů, 
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• analytické – dochází ke zpracování a vyhodnocení dat o výkonnosti, a poté se 

analyzují příčiny rozdílů ve výkonnosti, fáze je zakončena návrhem cílových 

hodnot vlastního zlepšování, 

• integrační – v dané fázi se projednávají zjištěné výsledky benchmarkingu, 

rozšiřují se informace o lepší praxi ve vlastním podniku a následně se stanoví cíle 

pro zlepšení, 

• realizační – dochází k naplánování a následnému zavedení takových opatření do 

praxe, která odstraní dříve identifikované rozdíly ve výkonnosti  

(14, s. 49, 135, 164). 

2.3.4 Balanced Scorecard 

Balanced scorecard je jedním z konceptů řízení výkonnosti podniku (16, s. 53). Nelze ho 

však pokládat pouze za systémem měřítek, můžeme jej také použít jako strategický 

manažerský systém. Pomocí meřítek BSC lze objasnit strategii a vizi společnosti  

a následně je převést do předem stanovených cílů, slouží také k plánování a komunikaci 

a v neposlední řadě ke zlepšení zpětné vazby a procesu učení se (7, s. 194). 

„BSC doplňuje finanční měřítka minulé výkonnosti a nová měřítka hybných sil budoucí 

výkonnosti. Cíle a měřítka BSC vychází z vize a strategie podniku a sledují jeho výkonnost 

ze čtyř perspektiv: finanční, zákaznické, interních procesů, učení se a růstu. Tyto čtyři 

perspektivy pak tvoří rámec BSC.“ (17, s. 19) 

Čtyři základní perspektivy Balanced Scorecard: 

• finanční perspektiva – řadíme sem všechny sledované finanční ukazatele 

výkonnosti, 

• perspektiva zákazníků – monitoruje výkonnost podniku ve vztahu 

k zainteresovaným skupinám, zejména k zákazníkům, 

• perspektiva interních procesů – soustředí se na měření ukazatelů výkonnosti 

procesů ve smyslu doporučení, 

• perspektiva učení se a růstu – zaměřená na budoucnost (8, s. 196). 
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Obrázek č.  2: BSC poskytuje rámec pro převedení strategie do operačních úkonů  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle 17, s. 20) 
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Propojení finančních cílů se strategií podniku 

Může se stát, že v jednotlivých fázích životního cyklu podniku budou finanční cíle značně 

rozdílné. Existuje však několik typů strategií pro jednotlivé fáze, které mohou podniky 

aplikovat: 

• fáze růstu – společnost se nachází v rané fází životního cyklu a její produkty mají 

vysoký potenciál růstu. Aby mohl být tento potenciál zhodnocen, je obvykle 

zapotřebí investovat do vývoje, rozšíření výrobní kapacity, infrastruktury  

a distribučních sítí, pečovat a rozšiřovat vztahy se zákazníky a další. Podnik může 

pracovat se záporným cash-flow a nízkým ROCE, což není mimořádnou situací 

v dané fázi. V dané fázi bude finančním cílem percentuální míra růstu obratu, 

míra růstu prodejů v cílových oblastech (17, s. 49), 

• fáze udržení – většina podniků se nejspíše vyskytuje v této fázi a požaduje se od 

nich vysoká návratnost investovaných prostředků. Předpokládá se, že si 

podnikatelské subjekty zachovají svůj podíl na trhu nebo jej budou dokonce 

zvyšovat. Na rozdíl od první fáze investuje podnik spíše do odstranění úzkých 

míst a nepřetržitého zlepšování. Ve většině případů jsou zde využívány finanční 

cíle orientované na ziskovost (17, s. 49-50), 

• fáze sklizně – některé podniky se vyšplhají až na vrchol a docílí tak fáze zralosti, 

kde sklízí úspěchy, které jim přinesly investice uskutečněné v prvních dvou 

fázích. Není zapotřební již provádět další rozsáhlé investiční projekty, ale je nutné 

investovat do údržby těch stávajících. Je také požadováno, aby každá investice 

měla krátkou dobu návratnosti. Hlavním cílem je maximalizace cash-flow 

(17, s. 50). 

Strategické směry pro finanční perspektivu 

Každé ze tří strategií (růst, udržení a zralost) odpovídají tři finanční oblasti, jenž ji 

podporují: 

• růst obratu a marketingový mix – jedná se o rozšiřování nabídky produktů, 

získávání nových zákazníků a trhu, změny mixu produktů a služeb, jež by 

znamenaly hodnotnější nabídku a v neposlední řadě nová cenová strategie, 
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• snižování nákladů a růst produktivity – usiluje se o snížení přímých nákladů 

na produkty a služby, snížení nepřímých neboli režijních nákladů a sdílení zdrojů 

s ostatními jednotkami, 

• využití zdrojů a investiční strategie – snaha o snížení potřeby pracovního 

kapitálu, který je nezbytný k podpoře objemu a mixu obchodních případů. 

Manažeři se také snaží o lepší způsob využití stálých aktiv získáváním nových 

zakázek pro kapacitně nevyužité zdroje, efektivnější spotřebu nedostatkových 

zdrojů a odstraňování těch, které jim nepřinášejí dostatečný výnos (17, s. 51-52). 

Zákaznická perspektiva 

Jak již vyplývá z názvu, zákaznická perspektiva se orientuje na zákazníka. Za hlavní 

měřítka lze považovat spokojenost a loajalitu zákazníků, jejich ziskovost, podíl na trzích, 

získávání nových a udržení stávajících zákazníků a další (7, s. 196). Pomocí této 

perspektivy může podnik zjistit, jakým způsobem by na něj měl zákazník nahlížet, aby 

byla naplněna jeho vize (18, s. 113). Kromě uspokojování požadavků zákazníků musí 

manažeři v této perspektivě převést strategické poslání do tržně a zákaznicky 

orientovaných cílů. Stávající a potenciální zákazníci mají odlišné preference a požadavky 

na produkty či služby. Průzkum trhu by měl odkrýt různé tržní a zákaznické segmenty  

a také jejich preference, jako je cena produktu, kvalita, image, servis atd. BSC by měl 

poté v rámci této strategie odhalit cíle zákazníků všech cílových segmentů (17, s. 61-62). 

Do základní skupiny měřítek zákaznických výstupů řadíme: 

• podíl na trhu – lze ho vyjádřit počtem zákazníků, objemem utracených 

finančních prostředků nebo počtem prodaných jednotek. Podnikům, které se 

snaží dosáhnout většinového podílu na nákupech produktů nebo služeb cílovými 

zákazníky, dává měřítko přehled o tom, zda bylo jeho snažení úspěšné  

(17, s. 65-66), 

• udržení stávajících zákazníků – pokud si organizace chce zachovat, popřípadě 

zvýšit podíl na trhu v cílových zákaznických segmentech, je zapotřebí, aby si 

udržela stávající zákazníky. Toto měřítko sleduje míru, s jakou si podnik udržuje 

dlouhodobé vztahy se zákazníky (17, s. 66), 
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• získávání nových zákazníků – podniky, které usilují o růst objemu svých 

zakázek, musí docílit růstu počtu zákazníků v cílových segmentech. Pomocí 

daného měřítka zjišťujeme nárůst nových zákazníků nebo obchodů v absolutním 

nebo relativním vyjádření.  Aby společnost přitáhla nové zákazníky, musí velmi 

často vynaložit vysoké náklady. Z tohoto důvodu by měly podniky měřit náklady, 

které vynaloží na získání jednoho nového zákazníka, a také zisky z obchodů 

s novými zákazníky (17, s. 65-67), 

• spokojenost zákazníků – uspokojovat potřeby zákazníků je důležité nejen pro 

udržení stávajících zákazníků, ale také pro získávání nových. Podnik může 

počítat s tím, že se k nim zákazník opět vrátí, ale pouze za předpokladu, že jeho 

zkušenost s nákupem byla nadmíru uspokojující. Zpětnou vazbu může podnik 

získat například prostřednictvím dotazníků, telefonických rozhovorů nebo 

osobních schůzek (17, s. 67), 

• ziskovost zákazníků – měří čistý zisk, popřípadě ztrátu zákazníků. Jednou 

z možností, jak by společnost mohla získat nadmíru spokojené zákazníky, je 

nabízet a prodávat své produkty za nižší cenu než konkurenční podniky. Ovšem 

podnikové jednotky by měly usilovat o to, aby jejich zákazník byl nejen 

spokojený, ale také ziskový. Ne všichni zákazníci jsou ziskoví, především  

u novějších zákazníků dochází k situacím, že náklady, jež byly vynaloženy na 

jejich získání jsou pokryty až zisky z budoucích prodejů. V těchto případech je 

dlouhodobá ziskovost jakýmsi měřítkem, zda si zákazníky udržet nebo od nich 

upustit (17, s. 65, 68). 

Hodnotové výhody zákazníka lze rozdělit do následujících kategorií: 

• vlastnosti výrobků a služeb – určují funkčnost produktů a služeb, jejich cenu  

a kvalitu. Rozdíl mezi zákazníky můžeme ukázat na příkladu, kdy máme dva 

segmenty zákazníků. U prvního segmentu nalezneme zákazníky, kteří zkrátka 

požadují základní produkt, jenž bude dodaný spolehlivě, včas a za co nejnižší 

cenu, druhá skupina zákazníků byla naopak ochotna si připlatit za služby, které 

považovali za důležité (17, s. 69), 

• vztahy se zákazníky – obsahuje dodání výrobku a služby, dále také dobu odezvy, 

dodávku a spokojenost zákazníka. Propojením informačních systémů 



  28 

prodávajících a kupujících lze ulehčit transakce dodavatelsko-odběratelských 

vztahů, kterými rozumíme například elektronické objednávky, fakturace, platby  

a další (17, s. 70-71), 

• image a pověst podniku – nejsou snadno vyjádřitelnými faktory, které přitahují 

zákazníky a dávají podnikatelské jednotce možnost, aby se ukázala v pravé 

podobě svým zákazníkům (17, s. 71). 

 

Obrázek č.  3: Základní měřítka zákaznické perspektivy 

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

Perspektiva interních procesů 

Na základě této perspektivy může firma konkrétněji určit své podnikatelské procesy, ve 

kterých musí excelovat, aby získala konkurenční výhodu a uspokojila tak potřeby 

zainteresovaných skupin (18, s. 113). Interní procesy je nutno řídit a organizovat, aby 

výstup podniku splňoval kritéria požadovaná zákazníky a současně byl proveden co 

nejhospodárněji (7, s. 196). Vrcholový management by si měl nadefinovat hodnotový 

řetězec na jehož počátku stojí inovační proces, který obsahuje odhalení nynějších  

a budoucích potřeb zákazníků a také vývoj nových možností, jak řešit tyto potřeby. 

Následuje provozní proces, kde je uskutečněna dodávka výrobků a služeb stávajícím 

zákazníkům. Vše je zakončeno poprodejním servisem, kdy jsou nabídnuty služby po 

realizování prodeje, jenž přikládají další hodnotu nakoupeným produktům a službám 

(17, s. 85). 
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Hlavní model hodnotového řetězce může sloužit pouze jako předloha, kterou si může 

podnik poupravit při přípravě této perspektivy. Model je složen ze tří základních procesů: 

• inovační proces – definice hodnotového řetězce není vždy shodná, v některých 

odborných literaturách bývá výzkum a vývoj brán pouze jako podpůrný proces, 

nikoliv jako hlavní prvek procesu vytváření hodnoty. Ve skutečnosti je stejně 

důležitý jako provozní proces a významně se podílí také na tvorbě hodnoty. 

V podnicích s dlouhou dobou vývoje a designu převyšuje inovační cyklus nad tím 

provozním, je to typické například pro farmaceutické, chemické nebo softwarové 

společnosti. V inovačním procesu dochází kromě odhalování potřeb stávajících  

a potencionálních zákazníků, také k poskytování informací o nových 

příležitostech a trzích pro produkty a služby, které může podnik poskytovat. 

Druhým krokem inovačního procesu je vývoj současného výrobku nebo služby. 

Spousta podniků získává výhodu oproti konkurentům, neboť neustále přichází na 

trh s novými a zdokonalenými výrobky a službami. Proces výzkumu a vývoje je 

pro tyto podniky významným prvkem jejich hodnotového řetězce (17, s. 90-91), 

• provozní proces – po inovačním procesu následuje provozní proces, který 

představuje krátkodobou tvorbu hodnoty v podnikatelské jednotce. Je započat 

objednávkou od zákazníka a zakončen uskutečněním dodávky daného výrobku 

nebo služby. Je požadováno, aby dodávka byla provedena včas a v požadovaném 

množství. Tradičně byly tyto procesy řízeny prostřednictvím finančních měřítek 

(nákladů, rozpočtů a odchylek). Většina podniků nahradila tradiční měřítka 

měřením jakosti, doby cyklu a nákladů (17, s. 95-96), 

• poprodejní proces – v poprodejním servisu nalezneme opravy se zárukou i bez, 

příjem nefunkčních a vrácených výrobků a zpracování plateb. Podniky, jenž chtějí 

uspokojit potřeby svých cílových zákazníků jedinečnými poprodejními službami, 

mohou svou výkonnost měřit prostřednictvím času, kvality servisu a výše nákladů 

(17, s. 96-97). 
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Obrázek č.  4: Obecný model hodnotového řetězce interních podnikových procesů 

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

Perspektiva učení se a růstu 

Poslední perspektivou, nikoli však neméně důležitou, je perspektiva potenciálu. Dává 

podniku informaci o tom, co by měl změnit, popřípadě v čem by se měl zlepšit, aby dosáhl 

svojí vize (18, s. 114). Aby podnik dosáhl značné výkonnosti, musí vynakládat nemalé 

investice do lidí, systémů a procesů, které vytváří schopnosti podniku (7, s. 197).  

Vrcholový management přišel na to, že pokud chtějí dosahovat dlouhodobé finanční 

výkonnosti, musí neustále rozšiřovat schopnosti zaměstnanců, systémů a procesů  

(17, s. 112). Rozlišuje tři základní oblasti perspektivy učení se a růstu: 

• schopnosti zaměstnanců – za posledních několik let byla výrazně změněna role 

zaměstnanců.  Manažeři a průmysloví inženýři detailně přidělovali rutinní a stále 

se opakující činnosti jednotlivým zaměstnancům. Dělníci byli najímání na 

fyzickou práci, nikoliv na myšlení. V dnešní době je téměř všechna rutinní práce 

automatizovaná a lidé dané stroje pouze obsluhují. S návrhy, jak zdokonalit 

procesy a výkonnost ve vztahu k zákazníkům, by měli přicházet zejména 

zaměstnanci v první linii, kteří jsou nejblíže interním procesům a zákazníkům  

(17, s. 113). Mezi základní výstupní měřítka zaměstnaneckých cílů řadíme: 

o spokojenost zaměstnanců – v současné době pokládáme za velmi 

významné pracovní morálku zaměstnanců a jejich všeobecnou 

spokojenost. Aby mohl podnik zvyšovat produktivitu, odpovědnost, 

zlepšovat kvalitu výrobků a klientský servis, musí mít spokojené 

zaměstnance. Pokud chce podnik docílit toho, aby jeho zákazníci byli 

velmi spokojeni, musí nejprve zajistit spokojenost svých zaměstnanců. 

Spokojenost zaměstnanců se může měřit například prostřednictvím 

dotazníků (17, s. 114-115), 
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o udržení zaměstnanců – podnik má zájem si udržet ty zaměstnance, kteří 

jsou spolehliví a počítá s nimi i v budoucnu. Loajální zaměstnanci jsou 

držiteli hodnot společnosti, know how provozních procesů a také 

vnímavosti k požadavkům zákazníků. Udržení zaměstnanců bývá 

zpravidla měřeno procentem obratu klíčových zaměstnanců (17, s. 116), 

o produktivita zaměstnanců – je výstupním měřítkem vlivu zvyšování 

dovedností a pracovní morálky zaměstnanců, inovací, zdokonalování 

interních procesů a uspokojování zákazníků. Záměrem je určit 

provázanost mezi výstupem vytvořeným zaměstnanci a počtem 

zaměstnanců, kteří se na tom podíleli. Měřítkem produktivity může být 

zisk na zaměstnance. Obrat na zaměstnance se zvyšuje s rostoucí 

efektivitou zaměstnanců a podnikatelských jednotek v oblasti odbytu 

většího množství produktů a služeb s vyšší přidanou hodnotou (17, s. 116). 

• schopnosti informačního systému – aby mohla práce zaměstnanců probíhat 

efektivně, potřebují znát informace o zákaznících, interních procesech  

a finančních důsledcích svých rozhodnutí. Zaměstnanci, kteří jsou 

v bezprostředním kontaktu se zákazníky, potřebují vědět, jaký je vztah firmy  

k danému zákazníkovi, a to přesně a včas. Tito zaměstnanci musí také vědět, 

v jakém tržním segmentu určitý zákazník působí, aby mohli odhadnout, kolik 

musí vynaložit energie, aby uspokojili již existující vztahy, obchody, ale také nově 

vznikající požadavky zákazníků. Zaměstnanci, kteří obstarávají provozní stránku 

zakázky, potřebují dostat zpětnou vazbu rychle, přesně a včas o aktuálně 

vyrobeném výrobku nebo poskytnuté službě. Na základě této zpětné vazby může 

podnik od zaměstnanců očekávat podporu programu na zlepšení, které odstraňují 

nedostatky, zbytečné náklady a další. Dobře fungující informační systémy jsou 

pro zaměstnance nepostradatelným prostředkem zlepšování procesů (17, s. 120). 

• motivace, delegování pravomocí a angažovanost – pokud podnik chce, aby 

zaměstnanci přispívali k plnění jeho klíčových cílů, nestačí k tomu pouze jejich 

dobrá kvalifikace a správná informovanost, ale je třeba je nějakým způsobem 

motivovat. Motivaci zaměstnanců a jejich angažovanost lze měřit například: 
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o počtem podnětů na zaměstnance, jenž znázorňuje vývoj účasti 

zaměstnanců na zlepšování výkonnosti podniku, 

o mírou zlepšení v konkrétních interních a zákaznických procesech, jako je 

např. jakost, čas nebo výkonnost, 

o osobní a podnikovou angažovaností, kde jsou hybné síly zaměřeny na to, 

jestli jsou cíle jednotlivců i oddělení v BSC přizpůsobeny cílům 

podnikatelské jednotky (17, s. 120-123). 

 

Obrázek č.  5: Rámec měření učení se a růstu 

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

Propojení měřítek Balanced Scorecard se strategií podniku 

Finanční a nefinanční měřítka, jež jsou zahrnuty ve čtyřech perspektivách: finanční, 

zákaznické, interních procesů a učení se a růstu, tvoří základ pro BSC, avšak nelze říci, 

že pouze tyto čtyři perspektivy tvoří úspěšný BSC. Záměrem každého systému měření by 

měla být motivace všech manažerů a zaměstnanců ke zdárné implementaci strategie. 

Podniky, kterým se podaří převést svou strategii do měřícího systému, mají tu výhodu, že 

se jim strategie následně lépe realizuje, protože mohou komunikovat své cíle a záměry. 

Komunikace koncentruje pozornost manažerů a zaměstnanců na kritické hybné síly, které 
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jim dávají možnost přizpůsobit investice, iniciativy a akce strategickým cílům. BSC je 

prostředkem ke komunikaci strategie pomocí sjednoceného souboru finančních  

a nefinančních měřítek (17, s. 130). 

Měřítka BSC lze propojit se strategií podniku za pomoci třech principů, kterými jsou: 

• vztahy příčiny a důsledku – strategii chápeme jako soubor hypotéz o příčině  

a důsledku, které lze vyjádřit posloupností výroků jestliže-potom. Měřící systém 

by měl konkretizovat vztahy mezi cíli v jednotlivých perspektivách, ale také 

přesně vyjádřit posloupnost vztahu příčina a důsledek mezi výstupními měřítky  

a jejich hybnými silami, aby mohly být řízeny a ověřovány (17, s. 131-132), 

• hybné síly výkonnosti – někdy též nazývané jako předstižené indikátory odrážejí 

jedinečnost strategie podniku. Výstupní měřítka bez hybných sil výkonnosti 

nevypovídají o tom, jak docílit výstupů a nepodávají včas informaci o úspěšnosti 

implementované strategie. Správně sestavený BSC by měl zahrnovat vhodnou 

kombinaci výstupů a hybných sil výkonnosti, které odpovídají strategii 

organizace (17, s. 132), 

• vazby na finance – zaměstnanci jsou ve většině podniků mnohdy zaneprázdněni 

plněním cílů, jako je jakost, spokojenost zákazníka, inovace a delegování 

pravomocí. Tyto cíle mohou částečně přispět ke zvýšení výkonnosti, nevedou 

však k celkovému zlepšení, pokud jsou brány jen jako samostatné cíle. Je potřeba 

propojit provozní zlepšení s ekonomickými výsledky. BSC by se mělo silně 

orientovat zpravidla na finanční výstupy jako ROCE nebo EVA (17, s. 132-133).  

Tvorba Balanced Scorecard 

Nelze říci, že existuje striktně daný postup při tvorbě BSC, neboť každý podnik je 

jedinečný a může zavádět BSC podle svého uvážení. Existuje však typický a systematický 

plán vývoje, podle kterého se v řadě podniků postupovalo. Tvorba BSC je proces, který 

se skládá ze čtyř kroků. Na začátku je nutné si nadefinovat architekturu měření, dále musí 

být dosaženo konsensu o strategických cílech, následně musíme vybrat a navrhnout 

měřítka a v neposlední řadě vytvořit plán implementace (17, s. 253-258).  
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Jednotlivé úkoly, které jsou zahrnuty ve čtyřech základních krocích jsou následující:  

1. úkol: výběr vhodného umístění BSC – je zapotřebí se rozhodnout, zda začít 

s vytvářením BSC na úrovni podniku a následně přejít na úroveň 

vnitropodnikových jednotek (postup top-down), anebo uplatnit opačný přístup, 

kde by se začínalo na úrovni SBU a jednalo by se o postup bottom-up. Pokud má 

SBU strategii pro splnění svého poslání, bývá navrhováno začít s vytvářením BSC 

na její úrovni. Ve většině případů je však předkládán opačný postup, tedy ten, kdy 

se s tvorbou BSC začíná na úrovni podnikatelské jednotky jako celku. Takto 

vytvořené BSC následně slouží každé SBU jako šablona pro určení vlastní 

strategie a BSC. Ve skutečnosti je vhodné oba přístupy kombinovat (19, s. 167).  

2. úkol: určení vazeb mezi SBU a podnikem – zjišťují se vazby SBU  

na další SBU a podniková oddělení. Je nutná také komunikace s klíčovými 

podnikovými manažery, aby byly zjištěny finanční cíle SBU (růst, ziskovost), 

preferenční oblasti zájmu podniku (ekologie, jakost, bezpečnost) a také vazby na 

další SBU (společní zákazníci, interní dodavatelsko-odběratelské vztahy). 

Měřítka a cíle SBU nesmí být na úkor jiné SBU nebo celé organizace (17, s. 254). 

Je potřeba přesně určit vazby měřítek podniku a SBU (19, s. 167). 

3. úkol: rozhovory se členy vedení podniku – architekt neboli „vlastník“ rámce 

BSC zrealizuje individuální rozhovory s jednotlivými vrcholovými manažery  

(19, s. 167) (17, s. 252). Při rozhovorech architekt zjišťuje názory na podniková 

strategická měřítka a návrhy měřítek BSC ve všech čtyřech perspektivách 

(17, s. 255). Je potřeba odkrýt názory na hlavní cíle, strategii a určit případné 

konflikty. Ve většině případů se namísto rozhovorů použije postup prezentace  

a oponentury stanovisek jednotlivých vrcholových manažerů před celým týmem 

(19, s. 167). 

4. úkol: syntéza – architekt spolu s dalšími členy týmu posuzují úkoly z hlediska 

preferencí a vyvíjejí pokusný seznam cílů a měřítek. Výstupem by měl být seznam 

a hodnocení cílů ve všech čtyřech perspektivách. Vývojový tým se snaží určit, 

jestli seznam cílů reprezentuje strategii SBU a zda jsou cíle ve všech čtyřech 

perspektivách propojeny příčinnými vztahy (17, s. 255). 
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5. úkol: tvorba konsensu o BSC – na setkání týmu vrcholových manažerů se 

hodnotí důležitost cílů a následně dochází k prodiskutování, jakých způsobem ho 

docílit (19, s. 168). Tým by měl být rozdělen na čtyři skupiny podle jednotlivých 

perspektiv. Na konci jednání stanoví tým tři nebo čtyři strategické cíle pro každou 

perspektivu, podrobný popis každého cíle a seznam možných měřítek (17, s. 256).  

6. úkol: vytvoření strategické mapy – architekt pracuje s jednotlivými skupinami 

manažerů rozdělených podle jednotlivých perspektiv a snaží se docílit 

následujících cílů: 

• přesně vyjádřit strategické cíle, 

• stanovit měřítka, které nejlépe zachycují význam cíle, 

• pro jednotlivá měřítka určit zdroj potřebných informací, 

• pro jednotlivé perspektivy stanovit důležité vazby mezi měřítky 

v perspektivě, a také vazby mezi dalšími perspektivami  

(17, s. 256-257), 

• najít způsob ovlivňování měřítek, 

• výběr hybných sil měřítek (19, s. 168). 

7. úkol: brožura o BSC – daného setkání se účastní vrcholoví manažeři, jejich přímí 

podřízení a manažeři střední úrovně řízení, kteří společně projednávají vizi 

organizace, strategická poslání, cíle a měřítka BSC (17, s. 258). Výsledkem 

schůzky by měla být brožura o BSC pro zaměstnance, jenž shrnuje schválené 

výstupy (19, s. 168). 

8. úkol: vývoj plánu implementace – měl by zahrnovat údaje o způsobu propojení 

měřítek, databází a informačních systémů, komunikaci BSC napříč organizací. 

Výstupem daného procesu by měl být nový manažerských systém, který spojuje 

měření na nejvyšší úrovni s provozními měřítky (17, s. 258-259). 

9. úkol: komunikace BSC – na této schůzi by mělo být dosaženo konečného 

konsensu o vizi, cílech a měřeních projednávaných na prvních dvou setkáních. 

Proces je zpravidla zakončen sladěním návrhů změn s cíli, záměry a měřítky BSC. 

Výstupem je odsouhlasení programu komunikace BSC se zaměstnanci, 
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integrace BSC do filozofie řízení a vývoj informačního systému pro podporu BSC  

(17, s. 259).  

10. úkol: dokončení plánu implementace – probíhá integrace do manažerského 

systému. Tato fáze by neměla trvat déle jak šedesát dnů (19, s. 168). 

Doba trvání tvorby BSC se pohybuje okolo čtyř měsíců (19, s. 169). Následně 

podnikatelská jednotka přechází k implementaci, kde může BSC učinit základem svého 

manažerského systému (17, s. 260).  

Implementace Balanced Scorecard 

Konečný efekt Balanced Scorecard záleží zejména na kvalitě implementace daného 

modelu do podniku. Každá správná a úspěšná implementace vyžaduje promyšlené 

postupy. Při zavádění Balanced Scorecard musí podnik počítat s tím, že bude potřeba 

změnit jeho systém řízení (20, s. 56). 

Implementace Balanced Scorecard se skládá z následujících fází: 

1. fáze: vytvoření organizačních předpokladů pro implementaci 

V dané fázi je nezbytné vymezit koncepční pravidla, která budou platit pro 

všechny jednotky ve společnosti, kde má být model Balanced Scorecard zaveden. 

Je potřeba určit perspektivy a rozhodnout pro které organizační jednotky má být 

model vytvořen. Dalším předpokladem pro bezproblémový průběh projektu 

implementace BSC jsou pravidla, která se týkají zabezpečení řízení projektu, jako 

je organizace a průběh projektu, zajištění nezbytných informací, komunikace, 

standardizace používaných metod a stanovení kritických faktorů úspěchu. 

Podstatná je těsná spolupráce manažerů na různých úrovních řízení, kteří musí být 

v součinnosti také s projektovým managementem při implementaci Balanced 

Scorecard (20, s. 57). 

2. fáze: objasnění strategie 

Model Balanced Scorecard slouží pro realizaci již existujících strategií a není tedy 

určen pro tvorbu strategií nových. Společnost má stanovené strategické cíle, které 

model podrobněji konkretizuje, a převede do realizovatelné podoby. Převedení 

bude provedeno za pomoci vhodných cílů, které se týkají zákazníků, procesů, 
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potenciálů a s nimi souvisejících strategických akcí. Zda je strategie připravena 

k realizaci můžeme poznat na základě toho, jestli mezi vedoucími zaměstnanci, 

kteří mají zodpovědnost za strategii, je dosaženo jednotného pochopení a shody 

ohledně strategie podniku (20, s. 59-60). 

3. fáze: tvorba Balanced Scorecard 

V dané fázi vzniká Balanced Scorecard pro vybranou organizační jednotku, 

kterou může být jak celý podnik, tak i podniková divize, obchodní jednotka, nebo 

interní servisní oddělení (20, s. 60). Je potřeba splnit následující výchozí body: 

• stanovení základní architektury BSC, 

• mít informovaný a motivovaný tým sestavený z top managementu, 

• vytyčené jasné kroky a metodické standardy, 

• mít zdokumentovanou strategii, která je připravena pro tvorbu Balanced 

Scorecard (20, s. 60). 

V této fázi probíhají následující kroky:  

• upřesnění strategických cílů, 

• propojení strategických cílů na základě řetězců příčin a následků, 

• výběr měřítek, 

• určení cílových hodnot, 

• odsouhlasení strategických iniciativ (20, s. 60-61). 

Vyhotovení těchto pěti kroků představuje jádro implementace modelu BSC, které 

tvoří strategické cíle a nikoliv měřítka. I ta nejlepší měřítka nemají žádný význam, 

jestliže jsou špatně určeny strategické cíle (20, s. 61). 

4. fáze: postup při procesu rozšíření roll-out 

V dané fázi se aplikují postupy z předchozí fáze implementace na vybrané 

organizační jednotky podniku. Roll-out mnohokrát vede ke zvýšení kvality 

celopodnikového strategického řízení. Proces vertikální integrace cílů nastává 

v případě, kdy cíle a strategické iniciativy jsou přeneseny z jednotek, které jsou 

organizačně nadřazeny do modelu BSC podřízených organizačních jednotek. 

Druhým procesem je horizontální integrace cílů, kdy mohou být díky modelu BSC 
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lépe vzájemně sladěny cíle a strategické iniciativy jednotlivých jednotek podniku 

(20, s. 63). 

5. fáze: zajištění kontinuálního nasazení Balanced Scorecard 

Implementaci Balanced Scorecard nelze ukončit vypracováním strategických 

cílů, řetězců příčin a následků, měřítek, cílových hodnot a strategických iniciativ, 

neboť by to přineslo pouze jednorázové zaměření na strategii. Cílem BSC je 

vytvoření společnosti, která se přizpůsobí strategii. Je tedy nezbytné propojit 

model BSC s manažerskými systémy řízení, kdy je zapotřebí: 

• controlling, který má na starost sledovat realizaci strategických akcí 

stanovených v Balanced Scorecard, 

• integrace Balanced Scorecard do strategického a operativního plánování 

s cílem kontinuálního přizpůsobování nové strategii a převedení 

operativních cílů a strategických iniciativ do ročních plánů a rozpočtů, 

• integrace do systému reportingu za účelem průběžného sledování 

dosahování cílů, 

• integrace do systému řízení lidských zdrojů, které pomáhají k zakotvení 

operativních cílů a strategických iniciativ do sjednaných osobních cílů 

(20, s. 63-64). 

Posledním úkolem při zavádění modelu je vytvoření přijatelné IT podpory. Trvalé 

a systematické využívání BSC ve společnosti má za následek zásadní rozvoj 

systémů řízení. Skončením poslední fáze implementace se model stává konceptem 

řízení ke zvyšování výkonnosti podniku (20, s. 64-65). 

2.4 Metody strategického řízení 

Abychom mohli implementovat metody hodnocení výkonnosti společnosti, je nutné znát 

podnik a jeho okolí, k čemuž nám dopomůžou metody strategického řízení. Těchto metod 

existuje celá řada, my se však budeme podrobněji zabývat pouze některými z nich, a to 

konkrétně Porterovým modelem, PESTLE a SWOT analýzou. 
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2.4.1 Porterova analýza 

Pro analýzu odvětví využíváme právě Porterův pětifaktorový model konkurenčního 

prostředí (21, s. 62). Systémový rámec pěti faktorů dává společnosti možnost proniknout 

do struktury konkrétního odvětví a přesně stanovit faktory, jež jsou pro konkurenci 

v daném odvětví rozhodující. Porterův model je často využíván pro analýzu oborového 

prostřední podniku (22, s. 191).  Pro podniky a investory, jenž se rozhodují, zda z daného 

odvětví odejít nebo naopak do tohoto odvětví vstoupit, popřípadě do něj investovat, je 

Porterova analýza nepostradatelná (23, s. 59). Výstupem zkoumání vnějšího prostředí za 

pomoci Porterovy analýzy by měla být identifikace případných hrozeb, ale také 

příležitostí, díky kterým bychom mohli určitým způsobem eliminovat zjištěné hrozby, 

které působí na daný podnik (21, s. 66). 

Porterův rámec pěti sil se skládá z: 

• intenzity soupeření mezi dosavadními konkurenty, 

• vyjednávací síly dodavatelů, 

• vyjednávací síly kupujících daného odvětví, 

• hrozby substitutů, 

• hrozby konkurentů nově vstupujících do odvětví (23, s. 42). 

Intenzita konkurence uvnitř odvětví 

Odvětví nebývá vnímáno příliš atraktivně, a to v situacích, kdy v něm působí velké 

množství konkurentů. Boj mezi soutěžiteli roste se zmenšujícím se odvětvím, a to z toho 

důvodu, že podniky mohou dosáhnout vyššího podílu na trhu pouze na úkor svých 

konkurentů (22, s. 192). Síla konkurenčního boje je ovlivněna několika faktory, kterými 

jsou například: počet a velikost konkurentů v odvětví, míra růstu trhu, vysoké fixní 

náklady, rozdílnost produktů a další (24, s. 49-50). 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Silní dodavatelé mohou zvyšovat ceny, popřípadě snižovat kvalitu dodávaných vstupů 

pro odběratele. Vyjednávací síla dodavatelů je velká, pokud jsou splněny určité 

předpoklady, jako například: pokud jsou vstupní suroviny pro kupující natolik jedinečné, 
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že by bylo pro ně velmi nákladné přejít k jinému dodavateli nebo odběratelé nejsou pro 

dodavatele významnými zákazníky a řada dalších podmínek (24, s. 54). 

Vyjednávací síla odběratelů 

Trh není příliš lákavý, v případě, že odběratelé mají vysokou vyjednávací sílu. Zákazníci 

usilují o sníženy ceny a lepší kvalitu nakupovaných produktů. Síla zákazníků roste, pokud 

nejsou výrobky rozdílné, jestliže náklady, které jsou spojené se změnou nakupovaného 

produktu, jsou pro odběratele nízké a další (22, s. 192). 

Substituční produkty 

Substituty rozumíme takové produkty, které můžeme nahradit jinými výrobky sloužící ke 

stejnému či podobnému účelu (22, s. 192). Konkurenční síla, jenž vyplývá z hrozby 

substitutů je určována těmito faktory: relativní výše cen substitutů, rozdílnost substitutů, 

náklady na změnu, tedy velikost nákladů pro odběratele při přechodu k substitutům 

(24, s. 51). 

Hrozba nových konkurentů 

Hrozba nově vstupujících konkurentů na trh závisí zejména na bariérách vstupu do 

odvětví. V případě, že budou bariéry vstupu i výstupu příliš vysoké, odradí většinu 

potenciálních konkurentů od vstupu na daný trh (22, s. 192). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.  6: Porterův pětifaktorový model 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 21 s. 191) 
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2.4.2 PESTLE analýza 

Metoda PESTLE je jednou ze strategických analýz, která slouží ke zkoumání vnějších 

faktorů působících na organizaci. Analýza prošla od svého vzniku řadou změn. Postupem 

času se k původním čtyřem faktorům vnějšího prostředí přidaly další dva, konkrétně 

ekologický a následně legislativní faktor. Pomocí této metody analyzujeme faktory 

vnějšího prostředí, které můžou ovlivnit podnik a mohly by se projevit jako budoucí 

příležitosti nebo naopak hrozby pro zkoumaný podnik (22, s. 178-179). 

Mezi faktory vnějšího prostředí řadíme: 

• politické,  

• ekonomické,  

• sociální,  

• technologické, 

• legislativní,  

• ekologické (22, s. 179). 

Tato analýza slouží také jako základ pro vypracování prognóz pro další rozvoj 

společnosti. Cílem PESTLE analýzy je přijít s odpovědí na tři základní otázky: 

• jaké vnější faktory ovlivňují podnik, 

• jaké jsou efekty vnějších faktorů, 

• které faktory jsou nejdůležitější v nedaleké budoucnosti (22, s. 178). 

Politické a legislativní faktory 

Politická omezení dopadají na všechny podniky, a to skrze daňové zákony, regulace 

vývozu a dovozu, protimonopolních zákonů a mnoho dalších (24, s. 16-17). Podnikům 

mohou vzniknout na základě těchto regulací příležitosti, ale také hrozby. Příležitostmi 

mohou být například: pomoc společnostem přímými finančními dotacemi, ochrana 

domácích výrobců před zahraničními konkurenty a tak dále. Hrozbou pro podniky může 

být například, že vláda stanoví výši minimální mzdy a tím výrazně ovlivní náklady firmy 

(21, s. 55-56). 
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Ekonomické faktory 

Na situace podniků má silný vliv zejména nynější, ale i budoucí stav ekonomiky. Měli 

bychom tedy analyzovat určité faktory, kterými jsou například: stadium hospodářského 

cyklu, tedy jestli se ekonomika nachází v recesi, expanzi atd., dalším faktorem může být 

monetární politika státu, kde se díváme třeba na nabídku peněz a úrokové sazby, dále 

můžeme analyzovat například míru inflace (21, s. 51). 

Sociální faktory 

Mezi sociální faktory můžeme zařadit zejména: životní styl, životní úroveň, zdravotní 

stav a věkové složení populace. Tyto faktory mohou ovlivnit jak poptávku, tak i nabídku 

zboží a služeb (21, s. 53). 

Technologické faktory 

Podniky by se měly zajímat o technické a technologické změny v daném odvětví  

a investovat do nových technologických zařízení, aby nedošlo k tomu, že jejich výroba 

bude výrazně zaostávat za konkurencí (24, s. 18). 

Ekologické faktory 

Každé prostředí či stát dává přednost něčemu jinému v oblasti životního prostředí. Podnik 

by si měl zjistit ekologické podmínky v dané oblasti, aby nedocházelo k porušení určitých 

regulací. Ekologickými trendy rozumíme zejména: ochrana životního prostředí, 

recyklace, dostupnost vodních zdrojů a další (5, s. 48). 

2.4.3 SWOT analýza 

Poslední metodou strategického řízení, kterou se budeme zaobírat je SWOT analýza. 

Jedná se o strategickou analýzu stavu firmy z pohledu jejích silných stránek (strengths), 

slabých stránek (weaknesses), příležitostí (oppurtunities) a hrozeb (threats). Je založena 

na hodnocení současného stavu podniku (vnitřní prostředí) a nynější situace okolí 

podniku (vnější prostředí). Aby mohly být faktory, které působí na prostředí firmy 

správně vyhodnoceny, je nezbytné pochopit odlišnost mezi interním a externím 

prostředím. Ve vnitřním prostředí určujeme a hodnotíme silné a slabé stránky organizace. 
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Naproti tomu vnější faktory, kterými rozumíme příležitosti a hrozby, podnik nemůže sám 

ovlivnit (22, s. 297-298). Analýza využívá informace získané v průběhu hodnocení  

a analýzy společnosti za pomoci dílčích analýz jednotlivých oblastí (22, s. 296). 

„SWOT analýza je jednou z metod strategické analýzy výchozího stavu organizace nebo 

její části (SBU, funkční nebo průřezové oblasti), kdy na základě vnitřní analýzy  

(silné a slabé stránky) a vnější analýzy (příležitosti a hrozby) jsou generovány alternativy 

strategií.“ (22, s. 296) 

Matice SWOT nám ukazuje hlavní vazby mezi jednotlivými složkami (silné, slabé 

stránky, příležitosti a hrozby). Při sestavování SWOT analýzy si musíme určit, na jaký 

účel budeme zjištěné výsledky využívat (22, s. 296, 299). 

Fáze realizace SWOT analýzy: 

1) příprava na provedení SWOT analýzy, 

2) identifikace a hodnocení silných a slabých stránek, 

3) identifikace a hodnocení příležitostí a hrozeb, 

4) tvorba SWOT matice (22, s. 301). 

Obrázek č.  7: Matice SWOT 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: 21 s. 299) 

 

Příležitosti (O)

Hrozby (T)

Slabé stránky (W) Silné stránky (S)

WO strategie    

"hledání"          

Překonání slabé stránky 

využítím příležisoti

SO strategie      

"využití"               

Využití silné stránky ve 

prospěch příležitosti

WT strategie 

"vyhýbání" 

Minimalizace slabé 

stránky a vyhnutí se 

ohrožení

ST strategie 

"konfrontace"       

Využití silné stránky k 

odvrácení ohrožení

Vnější 

faktory

Vnitřní 

faktory
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2.5 Vybrané ukazatele finanční analýzy 

V této části diplomové práce budou blíže popsány vybrané poměrové ukazatele, které 

patří mezi nejrozšířenější metodu finanční analýzy. A právě poměrové ukazatele jsou 

nejvíce využívány u metody BSC. Důvodem jejich širokého používání je fakt, že 

umožňují provádět analýzu časového vývoje, jsou vhodnou pomůckou při vzájemném 

porovnávání podobných firem, popřípadě mohou být využity jako vstupní informace 

matematických modelů (25, s. 61). 

2.5.1 Analýza likvidity 

Likviditou rozumíme schopnost podniku přeměnit svůj majetek neboli aktiva na peněžní 

prostředky, které může společnost použít k úhradě svých závazků (26, s. 178). Podnik 

může být likvidní za předpokladu, že bude mít vázány jisté finanční prostředky 

v oběžném majetku. Z hlediska likvidnosti rozdělujeme oběžná aktiva na krátkodobý 

finanční majetek (nejvyšší stupeň likvidity), krátkodobé pohledávky a zásoby (nízká 

likvidita) (27, s. 26). 

Základní ukazatele: 

a) běžná likvidita, 

b) pohotová likvidita, 

c) okamžitá likvidita (27, s. 26-27). 

Běžná likvidita 

Za pomoci běžné likvidity zjišťujeme kolikrát nám oběžná aktiva pokryjí krátkodobé 

závazky. Při hledání odpovědi na otázku, jaká je ideální hodnota daného ukazatele, 

můžeme vycházet z doporučených strategií pro řízení pracovního kapitálu. Dle průměrné 

strategie by se oběžná likvidita měla pohybovat v rozmezí 1,6-2,5, podle konzervativní 

strategie by měla být vyšší než 2,5 a dle agresivní nižší než 1,6. Likvidita by však neměla 

klesnout pod hodnotu 1 (28, s. 104). Do výpočtu tohoto ukazatele by neměly vstupovat 

neprodejné zásoby ani pohledávky nedobytné či po lhůtě splatnosti (29, s. 94). 
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𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Rovnice č. 1: Běžná likvidita 

 (Zdroj: 28, s. 104) 

Pohotová likvidita 

Při výpočtu pohotové likvidity vyloučíme z čitatele nejméně likvidní část čili zásoby 

(materiál, polotovary, výrobky atd.). Doporučené hodnoty se pohybují mezi 1,1 – 1,5. 

Pokud dosahuje ukazatel hodnoty 1, značí to schopnost podniku uhradit své závazky, aniž 

by musel prodat své zásoby (28, s. 104-105). 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Rovnice č. 2: Pohotová likvidita  

(Zdroj: 28, s. 105) 

Okamžitá likvidita 

Někdy bývá označována také jako hotovostní likvidita. Do čitatele nejsou zahrnuty pouze 

peníze v pokladně nebo na běžném účtu, ale také krátkodobé cenné papíry, šeky  

atd. (28, s. 105). Ukazatel okamžité likvidity je nejpřesnější, neboť nám ukazuje 

schopnost podniku uhradit krátkodobé závazky v daný okamžik (27, s. 27). Doporučená 

hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 0,2 – 0,5 (29, s. 95). 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =  
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 + 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Rovnice č. 3: Okamžitá likvidita 

 (Zdroj: 29, s. 95) 

2.5.2 Analýza zadluženosti 

Z těchto ukazatelů můžeme odvodit, kolik majetku podniku je financováno dluhy neboli 

cizím kapitálem. Zadluženost však nemusí být pouze negativní. Nárůst zadluženosti může 

přispět k růstu rentability organizace, nicméně zároveň zvyšuje riziko finanční nestability 

(30, s. 63).  
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Celková zadluženost 

Můžeme se setkat také s názvem ukazatel věřitelského rizika. „Čím je větší podíl 

vlastního kapitálu, tím je větší bezpečnostní polštář proti ztrátám věřitelů v případě 

likvidace.“ (30, s. 63) Z tohoto důvodu věřitelé upřednostňují co nejnižší hodnotu daného 

ukazatele. Vlastníci naproti tomu potřebují větší finanční páku, aby znásobili svoje zisky. 

Finanční pákou rozumíme zvyšování výnosnosti VK použitím cizích zdrojů 

(30, s. 63-64). Doporučovaný poměr vlastního a cizího kapitálu bývá zpravidla 1:1 

(27, s. 26). 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =  
𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Rovnice č. 4: Celková zadluženost 

 (Zdroj: 29, s. 88) 

Koeficient samofinancování 

Pomocí daného ukazatele zjišťujeme, jak velká část podnikových aktiv je financována 

kapitálem vlastníků (28, s. 110). Koeficient samofinancování bývá doplňkem k ukazateli 

celkové zadluženosti. Součet těchto dvou ukazatelů je roven 1 a poskytuje informace  

o finanční struktuře podnikatelské jednotky (30, s. 64). 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice č. 5: Koeficient samofinancování 

 (Zdroj: 30, s. 64) 

Úrokové krytí 

Pomocí daného ukazatele můžeme zjistit, kolikrát převyšuje zisk podniku placené úroky 

(25, s. 71).  Pokud se ukazatel rovná 1, značí to, že podnik vygeneroval zisk, jenž celý 

využije na splacení úroků, ale na vlastníka a stát nic nezbyde. Doporučená hodnota 

úrokového krytí se zpravidla uvádí vyšší než 5 (29, s. 90). 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 

Rovnice č. 6: Úrokové krytí 

 (Zdroj: 29, s. 89) 
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2.5.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatel aktivity měří, jak efektivně společnost spravuje svůj majetek neboli aktiva. 

Pokud je aktiv více, než je účelné, vznikají zbytečné náklady, a tím pádem i nízký zisk. 

Na druhé straně, pokud je aktiv málo, přichází firma o podnikatelské příležitosti a na 

základě toho i o výnosy, které by mohla získat (25, s. 66). 

Obrat celkových aktiv 

Sděluje, kolikrát se aktiva protočí za určitý čas, obvykle za rok.  Nebereme-li v potaz 

odvětví, v němž podnik realizuje svou činnost, můžeme říci, že tento ukazatel by neměl 

být nižší než 1. Vhodnější je srovnání výsledků ukazatele s oborovým průměrem 

(28, s. 108). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Rovnice č. 7: Obrat celkových aktiv  

(Zdroj: 27, s. 24) 

Obrat stálých aktiv 

Měří efektivnost využití dlouhodobého majetku. Udává také počet obrátek dlouhodobého 

majetku v tržbách za rok. Je významný při rozhodování, zda pořídit nový investiční 

majetek. V případě porovnávání tohoto ukazatele s jinými podniky bychom měli brát 

v potaz míru odepsanosti aktiv a metody používané při odpisování. Čím více je majetek 

odepsán, tím nabývá ukazatel lepších hodnot (28, s. 108). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑡á𝑙ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
 

Rovnice č. 8: Obrat stálých aktiv 

 (Zdroj: 27, s. 24) 

Obrat zásob 

Z ukazatele lze zjistit, kolikrát je v průběhu roku každá položka zásob firmy prodána  

a opět naskladněna. Nevýhodou tohoto ukazatele je, že hodnota v čitateli odráží tržní 

hodnotu, kdežto zásoby jsou uváděny v pořizovacích cenách. Z toho důvodu jsou 

skutečné obrátky často nadhodnoceny. Dosahuje-li ukazatel vyšších hodnot ve srovnání 
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s oborovým průměrem, plyne z toho, že firma nemá zbytečné nelikvidní zásoby, které by 

potřebovaly nadbytečné financování (30, s. 61-62). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

Rovnice č. 9: Obrat zásob 

 (Zdroj: 27, s. 25) 

Doba obratu zásob 

Ukazatel vyjadřuje průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podniku až do 

doby jejich spotřeby (suroviny a materiál) případně do doby jejich prodeje (zásoby vlastní 

výroby). Ukazatel můžeme uplatnit také pro výpočet jednotlivých druhů zásob, kdy se v 

čitateli nachází průměrný stav konkrétní zásoby a ve jmenovateli její průměrná denní 

spotřeba (30, s. 62).  

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =  
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑧á𝑠𝑜𝑏 × 360

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Rovnice č. 10: Doba obratu zásob 

 (Zdroj: 29, s. 108)  

Doba obratu pohledávek 

Ukazuje nám počet dní od okamžiku vystavení faktury za prodané zboží nebo výrobky 

do doby, než obdrží peněžní prostředky (27, s. 25). Dobu obratu pohledávek by měla 

firma srovnávat s dobou splatnosti svých faktur. Pokud vyjde hodnota ukazatele vyšší, 

než je doba splatnosti faktur, vyplývá z toho, že odběratelé neplatí své závazky vůči 

podniku včas (30, s. 63). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =  
𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Rovnice č. 11: Doba obratu pohledávek 

 (Zdroj: 30, s. 63)  

Doba obratu závazků 

Doba, která uplyne mezi vznikem závazku a jeho následnou úhradou. Daný ukazatel by 

měl docílit alespoň hodnoty doby obratu pohledávek. Jestliže je doba obratu závazků větší 
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než součet obratu zásob a pohledávek, plyne z toho, že dodavatelské úvěry financují 

pohledávky i zásoby, což je pro podnik výhodné (29, s. 109). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑣ůč𝑖 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙ů𝑚

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 

Rovnice č. 12: Doba obratu závazků 

 (Zdroj: 30, s. 63)  

2.5.4 Ukazatele rentability 

Můžeme se také sekat s pojmem ukazatele výnosnosti, popřípadě návratnosti. U daného 

ukazatele poměřujeme zisk nabytý podnikáním s určitým vstupem, a to buď k celkovým 

aktivům, kapitálu nebo tržbám. Sdělují nám, kolik korun zisku připadá na 1 Kč 

jmenovatele (27, s. 22).  

Ukazatel rentability aktiv 

Ukazatel rentability aktiv vyjadřuje produkční sílu organizace (29, s. 102). Při výpočtu 

tohoto ukazatele se můžeme setkat s různými formami zisku v čitateli, které jsou 

poměřovány s celkovými aktivy investovanými do podnikání, přičemž není podstatné, 

z jakých zdrojů byly financovány (27, s. 22).  

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice č. 13: Ukazatel rentability aktiv 

 (Zdroj: 28, s.99) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

Udává, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu vloženého kapitálu (28, s. 99). 

Prostřednictvím daného ukazatele vlastníci zjišťují, jestli jejich kapitál přináší dostatečný 

výnos. (30, s. 57). Výsledná hodnota by měla být vyšší než úroky z dlouhodobých vkladů. 

Kladný rozdíl mezi úročením vkladů a rentabilitou představuje odměnu pro vlastníky, 

kteří podstupují riziko podnikání (29, s. 103).  

 

 



  50 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rovnice č. 14: Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

 (Zdroj: 28, s. 99) 

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů 

Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů měří, kolik podnik získal provozního výsledku 

hospodaření před zdaněním z jedné koruny investované vlastníky a věřiteli (28, s. 98). 

𝑅𝑂𝐶𝐸 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

(𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦 +  𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦)
 

Rovnice č. 15: Ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů 

 (Zdroj: 27, s. 22) 

Ukazatel rentability tržeb 

Říká nám, kolik korun zisku připadá na 1 korunu tržeb. V praxi se můžeme setkat 

nejméně s dvěma formami zisku, a to buď s čistým ziskem nebo se může v čitateli objevit 

zisk před zdaněním a úroky (28, s. 99-100). 

𝑅𝑂𝑆 =  
𝐸𝐴𝑇

(𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů 𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏 + 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑧𝑏𝑜ží)
 

Rovnice č. 16: Ukazatel rentability tržeb  

(Zdroj: 28, s. 100) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Druhá část diplomové práce je věnována současnému stavu zkoumané společnosti 

ALMIPA plus s.r.o. zabývající se výrobou zastřešení bazénů. Na úvod bude přiblížena 

základní charakteristika společnosti, předmět podnikání, organizační struktura a také 

stručný popis jejího historického vývoje. Stěžejní část praktické části je zaměřena na 

analýzu společnosti. 

3.1 Charakteristika společnosti  

Společnost ALMIPA plus s.r.o. se zabývá výrobou zastřešení bazénů a působí na trhu již 

od roku 2011. Od té doby si zastřešení se značkou ALMIPA plus s.r.o. užívá mnoho 

spokojených zákazníků nejen v České republice. Provozovna společnosti se nachází 

v Miloticích u Kyjova, administrativní prostory jsou umístěny ve Vracově, kde si 

zákazníci mohou prohlédnout vzorky a fotografie zastřešení, které jsou zde k dispozici. 

Sídlo:  Lipinská 326, 696 42 Vracov 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným  

Identifikační číslo:  29302293 

Vznik společnosti:  14. prosinec 2011 (31) 

Předmětem podnikání dle obchodního rejstříku:  

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

• zámečnictví, nástrojářství (31). 

Jednatelé:  Miroslav Juřík, nar. 28. listopadu 1971 

 Ing. Pavla Juříková, nar. 1. května 1971 

Základní kapitál: 200 000,- Kč (31) 

Společnost ALMIPA plus s.r.o. vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne  

14. prosince 2011 vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72640 (31). 

Dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE se podnik řadí do zpracovatelského 

průmyslu – výroba kovových konstrukcí, výrobků, kromě strojů a zařízení (31). 
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3.1.1 Historie společnosti 

Společnost na trh se zastřešením bazénů vstoupila koncem roku 2011 a začala tedy 

provozovat svou činnost na počátku roku následujícího. Od prvního zastřešení uplynulo 

již více jak 9 let a společnost se za tu dobu značně změnila a rozrostla. Svá první zastřešení 

jako začínající společnost vyráběla v pronajaté otevřené hale v Miloticích u Kyjova. 

Podmínky nebyly ideální, a to zvláště za nepříznivého počasí. V té době pracovalo ve 

společnosti pouze 5 zaměstnanců. Zakázek nebylo zpočátku hodně, neboť společnost byla 

na trhu nová a nižší počet zaměstnanců byl pro menší produkci zastřešení dostačující. 

Postupem času se však rozrůstala a další rok si v Miloticích pronajala větší a již uzavřenou 

halu. Společnost si postavila také plechový sklad na uskladnění potřebného materiálu  

a s přibývajícími zakázkami rostl také počet zaměstnanců. Od roku 2013 začala dodávat 

své produkty také do zahraničí, a to konkrétně do Rakouska, Slovenska a Polska. 

Společnost každoročně zvyšovala produkci svých výrobků o několik procent a v současné 

době zaměstnává již 13 pracovníků (32). 

3.1.2 Předmět podnikání 

V současné době společnost vyrábí 12 druhů zastřešení. Společnost se snaží co nejvíce 

vyhovět individuálním požadavkům svých zákazníků a každý svůj produkt má navržen  

a vyroben na míru. Portfolio společnosti se skládá ze 6 typů zastřešení v kategorii 

STANDARD a 6 typů zastřešení spadající do vyšší řady DELUXE. Dané skupiny se liší 

typem kolejnic, aretací segmentů a vyšším pojezdem, ve kterém je skryt spojovací 

materiál. 

Druhy zastřešení bazénů, které společnost produkuje nejvíce: (33) 

Zastřešení bazénů VEGAS Zastřešení bazénů RELAX                                                   

(obloukový, nejčastěji používaný typ) (nízký obloukový typ)  

 

 

Zastřešení bazénů PRAKTIK  Zastřešení bazénů LAGUNA   

(nízký typ)  (podchozí typ z jedné strany)  
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Zákazníci mají možnost si místo standardního materiálu, ze kterého je zastřešení 

zkonstruováno, zvolit další možnosti provedení:  

• změna barvy polykarbonátu na kouřový, modrý, čirý HF nebo kompaktní 

polykarbonát, 

• změna barvy hliníkové konstrukce – možnost výběru z téměř 200 různých barev 

dle vzorníku RAL, 

• poloautomatické zajištění segmentů De Luxe, 

• změna výšky zastřešení, 

• atypická výroba (33).  

3.1.3 Organizační struktura 

Společnost ALMIPA plus s.r.o. je malou účetní jednotkou a má jednoduchou organizační 

strukturu. Za chod celé společnosti jsou zodpovědní dva jednatelé, z nichž jeden je 

zároveň jediným společníkem. V současné době pracuje v administrativě a ve výrobě 13 

zaměstnanců. Jednatelé a administrativní pracovníci vyřizují poptávky, zpracovávají 

výkresy pro výrobu zastřešení, vyřizují účetní záležitosti a mnoho dalších nezbytných 

činností. Jednotlivé dílny mají na starost konkrétní části zastřešení a na celý výrobní 

proces dohlíží vedoucí výroby (32).  

 

 

Obrázek č.  8: Organizační struktura 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.2 Analýza vybraných finančních ukazatelů 

V následující části bude provedena analýza vybraných finančních poměrových ukazatelů, 

jež jsou nejvíce využívány u metody BSC. Základní zdroje informací budou čerpány  

z účetních výkazů společnosti sestavené v období 2015–2019.  

Primárně můžeme posoudit ekonomickou situaci společnosti ALMIPA plus s.r.o. na 

základě vývoje provozního výsledku hospodaření, který nám sděluje, kolik si společnost 

vydělala realizováním své běžné podnikatelské činnosti a dále podle vývoje VH běžného 

účetního období. Růstový trend vyvrcholil v roce 2017, kdy společnost uskutečnila větší 

množství zakázek oproti předchozím obdobím. Následující rok vyrobila společnost méně 

zastřešení a z toho důvodu klesl provozní VH o více jak polovinu oproti roku 2017. 

V roce 2019 byl počet zhotovených zastřešení jen o něco málo menší než v roce 2017, 

avšak i přesto si lze povšimnout výrazně většího rozdílu ve výsledku hospodaření v těchto 

letech. Výše byla mimo jiné ovlivněna také zvýšením nákladů na materiál a mzdových 

nákladů. Stejný trend byl ve sledovaných letech zaznamenán u VH za běžné účetní 

období. I přes pokles v roce 2018 lze usoudit, že se firmě v posledních letech daří. 

Finanční výsledek nabývá v období 2015–2019 záporných hodnot, což je dáno zejména 

placením nákladových úroků za poskytnutý úvěr a kurzovými ztrátami, jež převyšují 

kurzové zisky.  

Graf č. 1: Vývoj výsledku hospodaření za sledované období 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.2.1 Ukazatele likvidity 

Finanční situaci společnosti lze z krátkodobého hlediska posoudit pomocí běžné, 

pohotové a okamžité likvidity, které nám sdělují, zda je společnost schopna hradit své 

krátkodobé závazky. 

Tabulka č.  1: Ukazatele likvidity 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Běžná likvidita 6,75 3,30 3,52 3,36 2,86 

Pohotová likvidita 3,63 1,79 2,15 1,68 1,56 

Okamžitá likvidita 2,53 1,73 2,08 1,63 1,50 
 

Běžná likvidita se ve sledovaných letech pohybuje nad doporučenými hodnotami. V roce 

2015 je daný ukazatel více jak dvakrát vyšší, než je doporučená hodnota. Tato skutečnost 

byla zapříčiněna krátkodobými závazky, které byly velmi nízké v porovnání s dalšími 

roky. V roce 2016 klesla běžná likvidita přibližně o polovinu, z důvodu 

několikanásobného navýšení krátkodobých přijatých záloh. Došlo také k poklesu 

krátkodobých pohledávek, kdy byl společnosti zaplacen velký přeplatek na dani z přidané 

hodnoty z roku 2015. V letech 2015–2019 lze pozorovat kolísavý trend. V posledním 

sledovaném roce je hodnota daného ukazatele nejnižší, i v tomto případě, pokud by 

společnost přeměnila veškerá svá oběžná aktiva na peněžní hotovost, byla by schopna 

uspokojit krátkodobé pohledávky svých věřitelů téměř třikrát. Může to značit dobrou 

platební schopnost společnosti. 

Pohotová likvidita má kolísavý trend a ve sledovaném období překračuje doporučené 

hodnoty. V letech 2015 a 2017 dosahovala společnost nejvyšších výsledků. Nárůst v roce 

2017 byl způsoben zejména navýšením peněžních prostředků na účtu. Následující roky 

pohotová likvidita pozvolna klesala a v roce 2019 se pohybovala mírně nad horní hranicí 

doporučených hodnot. 

U okamžité likvidity se společnost v letech 2015–2019 nachází značně nad 

doporučenými hodnotami.  Lze říci, že společnost je schopna uhradit veškeré své 

krátkodobé dluhy jen při využití peněžních prostředků, které má k dispozici v pokladně  
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a na běžných účtech. V prvních třech letech bylo dosaženo nejvyšších výsledků, avšak od 

roku 2018 si lze povšimnout mírně klesajícího trendu. Pokles v tomto roce byl zapříčiněn 

zejména snížením peněžních prostředků na účtu a navýšením krátkodobých přijatých 

záloh od zákazníků. Vysoké hodnoty značí neefektivní hospodaření s kapitálem, proto by 

měla společnost uvážit, jak přebytečnou likviditu lépe využít. 

Graf č. 2: Ukazatele likvidity 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Celková zadluženost se v letech 2015–2019 nacházela v rozmezí 34,18 – 53 %. V roce 

2015 dosahovala zadluženost 53 % a byl to také jediný rok, kdy cizí zdroje převyšovaly 

vlastní kapitál. Společnosti byl v daném roce poskytnut dlouhodobý úvěr na nákup CNC 

ohýbacího stroje. Z toho důvodu se zvedl cizí kapitál a samozřejmě také dlouhodobý 

hmotný majetek. Daný ukazatel má ve sledovaném období klesající trend, jelikož 

společnost poskytnutý úvěr postupně splácí a tím pádem dochází ke snižování 

dlouhodobých závazků k úvěrovým institucím. 

Koeficient samofinancování nám sděluje, jakou mírou se vlastní zdroje podílí na 

financování aktiv společnosti. Ve sledovaném období se ukazatel nacházel v rozmezí  

46,90 – 65,82 % a je u něj zaznamenán rostoucí trend. Od roku 2017 se koeficient 

samofinancování pohybuje v průměru ve výši 64 %, což značí finanční stabilitu 

společnosti. 

Graf č. 3: Celková zadluženost a koeficient samofinancování 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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také nárůst zaměstnanců, čímž se zvýšily osobní náklady. V roce 2019 by společnost ze 

svého vygenerovaného provozního zisku zaplatila úroky 25,23krát. Daný ukazatel ve 

sledovaném období značně převyšuje doporučenou hodnotu.  

Graf č. 4: Ukazatel úrokového krytí 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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zastřešení v porovnání s předchozím rokem. Ve sledovaném období dosahovaly hodnoty 

obratu aktiv průměrné výše 1,79. V roce 2019 dokázala společnost z jedné koruny aktiv 

získat 1,69 korun tržeb. Daný ukazatel by neměl být nižší než 1, což společnost ve všech 

letech splňuje. Může to značit, že majetek společnosti je v optimální výši. 

Obrat stálých aktiv má v letech 2015–2019 kolísavý charakter. Daný ukazatel by měl 

vždy dosahovat vyšších hodnot než u obratu celkových aktiv. Toto kritérium bylo 

společností ve všech letech naplněno. Obrat stálých aktiv se ve sledovaném období 

nachází v rozmezí 5,91 – 9,27. Může to poukazovat na to, že společnost je schopna 

efektivně využívat své stroje, zařízení a další dlouhodobý hmotný majetek.  

Ukazatel obratu zásob rostl do roku 2017, kdy se zásoby promítly v tržbách 7,12krát, ale 

poté začal klesat. Společnost nakupuje část svého materiálu z Číny, přičemž dodací lhůta 

je přibližně 3,5 měsíce a někdy i více. Je to jeden z důvodů, proč má společnost tak vysoké 

zásoby. V případě, že by došlo k pozdějšímu doručení tohoto materiálu, mohla by 

společnost ještě přibližně 2 měsíce vyrábět a nemusela pozastavit výrobu. Někdy se také 

stane, že společnost nakoupí větší množství těchto zásob z důvodu avizovaného zvýšení 

ceny. Na skladě se nachází také část nelikvidních zásob. Je to materiál, který se využívá 

při atypických zastřešeních, jež společnost vyrábí jen zřídka. Při pořizování daného 

materiálu je ovšem nucena nakoupit určité minimální množství stanovené dodavatelem, 

ačkoliv každý rok spotřebuje jen malý objem těchto zásob. 

 Graf č. 5: Obrat celkových aktiv, stálých aktiv a zásob 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Doba obratu zásob má v letech 2015–2017 klesající tendenci. Následující roky však 

dochází ke značnému navýšení, a to přibližně o 23 dní. Počet dnů, po které zásoby leží 

na skladě, než jsou ve výrobě spotřebovány, je za sledované období v průměru 67 dní. 

Důvody vyššího objemu zásob byly přiblíženy v ukazateli obratu zásob. 

Hodnoty ukazatele doby obratu pohledávek jsou velmi nízké. Značí to, že společnost 

nemusí ve sledovaném období čekat dlouhou dobu, než obdrží platby od svých zákazníků 

za provedené služby. Odběratelé platí své pohledávky průměrně během 4 dnů. Společnost 

dodává zastřešení převážně fyzickým osobám, které platí zálohy a v době montáže 

zastřešení doplatí zbytek částky v hotovosti. V případě dodání výrobku právnickým 

osobám, tedy firmám, které se zabývají výrobou bazénů, je doba splatnosti faktur 14 dní. 

Odběratelé platí včas a společnost tedy nemá problémy s opožděnými úhradami 

pohledávek od svých obchodních partnerů. 

U ukazatele doby obratu závazků je ve sledovaných letech zaznamenán kolísavý 

charakter. Společnosti trvalo průměrně 33 dní, než dostála svým závazkům. Doba 

splatnosti se liší podle typu faktur, ale zpravidla to však bývá 30 dní. Menší zastoupení 

mají pak přijaté faktury se 14denní nebo dvou měsíční splatností. Lze tedy konstatovat, 

že společnost hradila své závazky v termínech a má velmi dobrou platební morálku vůči 

svým dodavatelům. Daný ukazatel by měl dle doporučení převyšovat dobu obratu 

pohledávek, což společnost ve všech letech jednoznačně splňuje. 

Graf č. 6: Doby obratu zásob, pohledávek a závazků 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.2.4 Ukazatele rentability 

Následující ukazatele nám pomůžou zjistit, zda je společnost schopna dosahovat zisku na 

základě vložených prostředků. U ukazatelů rentability aktiv a rentability vlastního 

kapitálu bude v čitateli použit výsledek hospodaření po zdanění, který je určen pro 

vlastníky společnosti. Zbývající ukazatele budou vypočítány za pomoci provozního 

výsledku hospodaření. 

Tabulka č.  4: Ukazatele rentability 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

v % 2015 2016 2017 2018 2019 

ROA 6,49 15,13 19,48 8,95 9,42 

ROE 9,84 20,59 23,72 10,04 10,85 

ROS 3,77 8,22 9,81 5,17 5,57 

ROCE 7,28 19,10 24,49 11,34 13,18 

 

Ukazatel rentability celkových aktiv (ROA) měl rostoucí trend až do roku 2017. 

Následující rok hodně poklesl a příčinou bylo snížení provozního výsledku hospodaření 

o více jak polovinu. Avšak v roce 2019 začíná opět pomalu narůstat. Nejlepších výsledků 

dosahovala společnost v letech 2016–2017. Doporučená hodnota stanovená trhem se  

u daného ukazatele pohybuje v průměrné výši 7 %, což společnost ve sledovaném období 

převyšuje. Lze tedy říci, že společnost efektivně využívá svůj majetek k dosažení zisku. 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) je důležitý zejména pro vlastníky, neboť 

pomocí něj zjišťují, jestli jim vložený kapitál přináší dostatečný výnos. Nejvyšších hodnot 

dosahovalo společnost opět v roce 2016 a 2017, zbývající roky se pohybuje v průměru 

okolo 10 %. V případě, že porovnáme dosažené hodnoty u daného ukazatele s úroky 

z dlouhodobých vkladů, které představují výnosy dlouhodobých státních dluhopisů a ke 

konci roku 2019 nabývají hodnoty 1,51 %, můžeme konstatovat, že výnosnost kapitálu 

společnosti je na dobré úrovni. 

Ukazatel rentability tržeb (ROS) má v letech 2015–2019 kolísavý průběh. V roce 2017 

je výsledná hodnota nejvyšší, neboť společnost dosáhla nejvyššího výsledku hospodaření 

za celé sledované období. V posledních dvou letech připadá na 1 korun tržeb přibližně 
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5,37 % zisku. V roce 2019 byly tržby společnosti jen o něco málo nižší než v roce 2017, 

avšak daný ukazatel dosahoval o více jak 4 % nižší hodnoty, což bylo způsobeno 

nárůstem nových zaměstnanců a mezd a tím pádem osobních nákladů. Ve sledovaných 

letech dosahuje společnost uspokojivých výsledků. 

Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) nám sděluje, jaká je výnosnost 

dlouhodobého kapitálu investovaného do společnosti. Daný ukazatel má stejný průběh 

jako předchozí ukazatele. Doporučené hodnoty stanovené trhem se pohybují v průměrné 

výši 13 %. Společnost se kromě roků 2015 a 2018 nachází nad těmito hodnotami. 

Graf č. 7: Ukazatele rentability 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.2.5 Souhrnné zhodnocení finanční situace společnosti 

Na základě provedené analýzy lze usoudit, že se společnosti daří. Výsledek hospodaření 

za účetní období i provozní výsledek hospodaření rostly až do roku 2017, kdy společnost 

prodala nejvíce zastřešení za sledované období a dosáhla také nejvyšších tržeb. Další roky 

výsledek hospodaření sice poklesl, ale i přesto byl v roce 2019 dvakrát vyšší než na 

začátku sledovaného období. Na danou situaci mělo vliv zvyšování cen vstupů, 

poskytovaných služeb, ale zejména mzdových nákladů, kdy se společnost, stejně jako 

většina dalších, přizpůsobovala mimo jiné situaci na trhu práce a navyšovala mzdy svým 

zaměstnancům. 
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Z analýzy likvidity vyplývá, že společnost je schopna uhradit veškeré své krátkodobé 

závazky jen při využití nejvíce likvidní části oběžných aktiv, tedy peněžních prostředků, 

které jsou společnosti k dispozici jak v pokladně, tak na běžném účtu. U všech druhů 

likvidity se společnost nachází nad doporučenými hodnotami. Ovšem na konci 

sledovaného období se běžná a pohotová likvidita těmto hodnotám výrazně přibližují. 

Vysokých hodnot nabývá především okamžitá likvidita. I přes pokles, který nastal 

v posledních dvou letech, se dosažené výsledky pohybují několikanásobně nad 

doporučenými hodnotami. Společnost by měla zvážit, jak přebytečnou likviditu co 

nejlépe využít a zaměřit se na investiční příležitosti. 

Celková zadluženost je na konci sledovaného období nízká a činí v průměru 

34 %. Aktiva společnosti jsou tedy z větší části financována vlastními zdroji. Pokud by 

společnost zvažovala využít levnější zdroje financování, neměla by mít problém se 

získáním úvěru s ohledem na zjištěné skutečnosti.  

U obratu celkových aktiv je na základě dosažených výsledků možné říci, že majetek 

společnosti je v optimální výši. Na konci sledovaného období byla společnost schopna 

z jedné koruny aktiv získat 1,69 korun tržeb. Ukazatel doby obratu zásob má do roku 

2017 klesající tendenci, ovšem v následujících letech dochází k navýšení o více jak  

20 dní. Společnost nakupuje část svých vstupů z Číny, kde se dodací lhůta pohybuje okolo 

3,5 měsíce i více. Společnost měla navíc v minulosti špatné zkušenosti, kdy musela na 

dodávku materiálu čekat více jak půl roku a v důsledku toho byla nucena posouvat 

montáže zastřešení, což samozřejmě nevyhovovalo ani firmě, ani zákazníkům. Z těchto 

důvodů je společnost více předzásobena, aby byla v případě výrazně delší dodací lhůty 

schopna dále vyrábět. Na skladě je také část nelikvidních zásob využívaných pro atypické 

zastřešení. Jejich výši není možné zcela ovlivnit, neboť společnost musí od dodavatelů 

koupit určité množství. Avšak tyto zásoby nejsou na skladě více jak 3 roky. Hodnoty doby 

obratu pohledávek nám sdělují, že odběratelé platí své pohledávky v průměru během  

4 dnů. Společnost tedy nemá problém s neplacením pohledávek od svých obchodních 

partnerů.  Co se týče doby obratu závazků, byla společnost schopna dostát svým 

závazkům průměrně během 33 dní. 

Ukazatele rentability dosahovaly nejlepších výsledků v letech 2016 a 2017. 

V následujícím roce hodnoty výrazněji poklesly, ovšem na konci sledovaného období je 



  64 

zaznamenán opět rostoucí trend. U ukazatele rentability vlastního kapitálu je možné 

konstatovat, že vlastníkem vložený kapitál je dobře zhodnocen, neboť dosažené hodnoty 

převyšují výnosy z dlouhodobých státních dluhopisů. Rentabilita aktiv se pohybuje nad 

doporučenými hodnotami stanovenými trhem, z čehož je možné usoudit, že společnost je 

schopna efektivně využívat svůj majetek. Zbylé rentability dosahují také poměrně 

uspokojivých výsledků.  

3.3 Porterova analýza 

Porterův pětifaktorový model bude využit k analýze konkurenčního prostředí v daném 

odvětví a pomůže nám odhalit případné hrozby, ale i příležitosti pro společnost. 

Intenzita konkurence uvnitř odvětví 

Na trhu se zastřešením bazénů je konkurence poměrně vysoká. Konkurenční společnosti 

působí nejen na území České republiky, ale také v dalších zemích Evropy. Česká 

republika zaujímá jedno z předních postavení v žebříčku počtu bazénů připadající na  

sto tisíc obyvatel. Zájem o bazény v dnešní době stále roste a v návaznosti na to  

i poptávka po zastřešení bazénů, neboť si lidé chtějí prodloužit koupací sezónu a trávit 

čas v bazénu i za méně příznivého počasí. Velké procento lidí, kteří si pořídí bazén, se 

rozhodne po čase investovat právě i do zastřešení. Nejbližší konkurenční společností, 

která nabízí téměř stejné služby, je AL-LEX, PRO s.r.o. sídlící v Mikulčicích na 

Hodonínsku. Na trhu působí velké konkurenční společnosti jako například ALUKOV a.s., 

ALBIXON a.s. a další. Mnoho společností nabízí bazénové sety, ale zastřešení nevyrábí. 

Nakupují je od společností, které se produkcí zastřešení zabývají. 

Bariéry vstupu  

Bariéry vstupu můžeme chápat jako určité podmínky, které musí nejprve společnost 

splnit, aby se mohla zařadit mezi stávající konkurenci. Dané podmínky můžou odradit 

většinu potenciálních konkurentů, kteří se nakonec rozhodnout nevstupovat na daný trh, 

neboť splnění těchto bariér by bylo pro ně příliš náročné anebo prakticky nereálné.  

Bariérami vstupu můžou být například počáteční úřední záležitosti, množství potřebných 

finančních prostředků, výrobní a skladovací prostory, kvalifikovaní zaměstnanci a mnoho 

dalších. Na trhu se zastřešením bazénů nejsou bariéry vstupy příliš vysoké. Velkou 
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překážku můžeme spatřovat v pořizovacích nákladech na CNC ohýbací stroj, který je 

potřebný ke stáčení hliníkových profilů. Daný stroj však není nutností při začátku 

podnikání, protože existují i různé alternativy v podobě ruční zakružovačky. V takovém 

případě je však náročnější konkurovat firmám na daném trhu, které používají modernější 

technologie. Tato zařízení jim umožňují značně zkrátit dobu výroby a tím pádem i dodání 

konečnému spotřebiteli. 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Vyjednávací síla dodavatelů ovlivňuje dostupnost, kvalitu a náklady vstupů, které 

společnost potřebuje pro svou výrobu. Převážná část obchodních partnerů působí na 

českém trhu. Vyjednávací síla u dodavatelů vstupního materiálu se liší zejména podle 

velikosti firmy. Větší část hliníku je odebíráno od společnosti VAPRO SYSTEM s.r.o., 

která je zprostředkovatelem a nakupuje materiál z Číny. Menší množství hliníku, který je 

používán na nejprodávanější zastřešení, je nakupováno od CORTIZO SLOVAKIA, a.s., 

neboť dodací lhůta trvá přibližně 3 týdny a společnost chce mít určitou rezervu pro případ, 

že by dodávky z Číny měly značné zpoždění. Od Stavebnin DEK a.s. je nakupován 

polykarbonát, společnost BRALO CZ s.r.o. dodává spojovací materiály. Společnost dále 

potřebuje pro svou výrobu například krytky, madla, těsnění, zámky a další spojovací 

materiál, které odebírá od mnoha dalších obchodních partnerů. Společnost odebírá 

elektřinu od E.ON Energie, a.s., plyn dodává SPP CZ, a.s. a vodu poskytují Vodovody  

a kanalizace Hodonín. Vyjednávací síla daných dodavatelů se dá považovat spíše za 

střední. Na trhu energií a plynu působí celá řada dodavatelů. V rámci tohoto trhu probíhají 

aukce, kdy má zjednodušeně řečeno odběratel možnost odebírat elektřinu a plyn za 

výhodnější cenu než doposud. Přejití k jinému dodavateli by nemělo být pro společnost 

příliš časově náročné ani nákladné. Společnost však neodebírá velké množství a není pro 

poskytovatele těchto služeb tak významným klientem, aby měla určitou vyjednávací sílu 

vůči těmto dodavatelům a mohla si určovat výhodnější podmínky.  

Vyjednávací síla odběratelů 

Vyjednávací sílu odběratelů můžeme označit jako střední, neboť se na trhu se zastřešením 

bazénů nachází velké množství konkurenčních společností, které nabízí podobné 

výrobky. Rozhodnutí zákazníka, kterou firmu nakonec upřednostní a nakoupí výrobek 
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právě u ní, záleží na několika faktorech. V dnešní době mají lidé možnost výběru  

z širokého sortimentu produktů a trh se zastřešením bazénů není výjimkou. Zákazníci 

ocení široký výběr zastřešení, možnost kombinace různých typů zastřešení, výběru 

z velké škály barev hliníkových profilů, volby druhu a barvy polykarbonátu a další služby 

s tím spojené. Velkou roli při rozhodování hraje také cena a kvalita poskytovaných služeb 

a produktů. Společnost nabízí v zimním období slevy na zastřešení slevy, je možnost také 

množstevních slev, které jsou určeny spíše pro právnické osoby, které odebírají větší 

počet zastřešení. Zákazníci společnosti jsou převážně fyzické osoby, ke kterým putuje 

přibližně 85 % veškeré produkce. Zbylá část je vyráběna pro právnické osoby, tedy 

společnosti, které se zabývají produkcí bazénů a nakupují od společnosti zastřešení, aby 

je mohli následně prodat zákazníkovi jako kompletní bazénový set. Společnost své 

výrobky vyváží také do zahraničí, a to převážně na Slovensko a do Rakouska. Na 

tuzemské trhy putuje přibližně 80 % vyrobených zastřešení. 

Hrozby substitutů 

V oboru podnikání, ve kterém společnost ALMIPA plus s.r.o. působí, lze považovat za 

substituční produkt přenosné zastřešení vyrobené z plastové fólie. Daný produkt je tvořen 

trubkovou hliníkovou konstrukcí, která musí být upevněna do země. Tento typ zastřešení 

je však možné otevřít pouze po stranách a neumožnuje koupání bez stříšky, která vždy 

nad bazénem vznikne. Je levnější variantou oproti klasickému zastřešení z polykarbonátu. 

Zastřešení z plastové fólie používané na oválné bazény je přibližně o polovinu levnější 

než standardní zastřešení. Ovšem při silnějších nárazech větru, krupobití, působením 

slunce a zejména mrazu dochází k praskání plachty. Podle zkušeností zákazníků vydrží 

toto zastřešení maximálně pět let. V případě demontáže na zimu se životnost může 

prodloužit o dva roky. Zastřešení vyráběné z dostatečně širokého polykarbonátu a při 

správné údržbě vydrží více jak dvacet let. V konečném důsledku je tedy výhodnější 

investovat do kvalitnějšího zastřešení, které navíc umožňuje delší prodloužení koupací 

sezóny, neboť udržuje větší teplo. Jako substituty můžeme brát také produkty, které nabízí 

konkurenční společnosti. Výrobky jednotlivých společností se liší výběrem nabízených 

služeb, cenou a kvalitou. 
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3.4 PESTLE analýza 

Ke zkoumání vnějších faktorů, které působí na společnost, je využívána právě PESTLE 

analýza. V současné době se skládá ze šesti faktorů. 

Politické a legislativní faktory 

Analyzovaná společnost podléhá různým tuzemským zákonům, vyhláškám a nařízením. 

Zákony jsou v České republice neustále pozměňovány, a to především zákony týkající se 

daní. Společnost musí proto neustále sledovat jejich aktualizaci a přizpůsobovat se 

konkrétním změnám. Z těchto důvodů se jednatelka společnosti, která se mimo jiné 

zabývá i činnostmi v oblasti účetnictví a daní, účastní pravidelných měsíčních školení. 

Mezi zákony, které ovlivňují společnost patří Zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

Zákon 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, Zákon 

262/2006 Sb., zákoník práce a mnoho dalších. V roce 2020 se bude muset společnost 

přizpůsobit dalším změnám, a to konkrétně zavedení elektronické evidence tržeb 

v hotovosti, neboť se jako výrobní společnost řadí do poslední skupiny podléhající této 

povinnosti. Změny ve vládě mohou mít taky určitým způsobem dopad na společnost, 

neboť každá politická strana podporuje více či méně malé a střední společnosti, mohlo by 

dojít ke změně podmínek čerpání dotací a další. 

Ekonomické faktory 

Mezi ekonomické faktory, které ovlivňují chod podnikatelských subjektů, řadíme 

především míru nezaměstnanosti, míru inflace, mzdy, hrubý domácí produkt a v případě 

analyzované společnosti, která provádí export do zahraničí, i devizové kurzy. 

Míra nezaměstnanosti v České republice má ve sledovaném období klesající charakter, 

kdy v lednu 2015 činila 5,9 %. Každoročně míra nezaměstnanosti klesala přibližně o 1 % 

a na konci roku 2019 dosahovala výše 2 % (34). V případě, že by nezaměstnanost začala 

více narůstat, docházelo by k poklesu peněžních prostředků, které by lidé byli ochotni 

zaplatit za zastřešení a začali by uvažovat nad nákupem substitutů. Takovými produkty 

by mohla být přenosná zastřešení z plastové fólie, která představují levnější variantu než 

klasická zastřešení. Tato skutečnost by měla negativní dopad na společnost, neboť by 
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musela snížit produkci a tím pádem by došlo i k poklesu tržeb. V současné době je však 

nezaměstnanost nízká, což by pro společnost nemělo představovat žádnou hrozbu. 

Inflaci můžeme chápat jako pokles kupní síly peněz, kdy si spotřebitelé za stejný objem 

peněz mohou koupit menší množství zboží a služeb.  Průměrná roční míra inflace měla 

ve sledovaných letech kolísavý trend, kdy byl však zaznamenán převážně růst  

a k mírnému poklesu došlo pouze v roce 2018. V roce 2015 nabývala hodnoty 0,3 %, 

avšak na konci sledovaného období dosahovala 2,8 %. Daná hodnota přesahuje inflační 

cíl stanovený Českou národní bankou ve výši 2 % (34). Další růst inflace by mohl mít na 

společnost negativní dopad, jelikož vyšší inflace způsobí růst vstupního materiálu 

potřebného pro výrobu. 

Průměrná hrubá měsíční mzda dosahovala ke konci roku 2019 výše 36 144 Kč, ve stejném 

období roku 2018 činila tato mzda o 2 273 Kč méně. Podle statistik má přibližně dvě 

třetiny zaměstnanců nižší mzdu, než je celostátní průměr. Dochází také k růstu minimální 

mzdy, přičemž poslední změna dané mzdy proběhla v lednu 2020 a zvýšila se 

z původních 13 350 Kč na 14 600 Kč za měsíc (34). Tento faktor ovlivňuje také 

analyzovanou společnost, neboť se zvyšováním minimální mzdy se vytváří vyšší tlak 

zaměstnanců na celkové zvýšení mezd ve společnosti, což tím pádem ovlivní i výši 

mzdových nákladů a odvodů za zaměstnance. 

Hrubý domácí produkt měří výkonnost ekonomiky země, ve které společnost vykonává 

svoji činnost. V České republice se HDP neustále zvyšuje. Na začátku sledovaného 

období došlo k meziročnímu růstu reálného HDP o 5,3 %, v roce 2019 pak o 2,4 % (34). 

Růst HDP je příznivý pro ekonomiku každé země, neboť má za následek zvyšování počtu 

volných pracovních míst a tím pádem dochází k poklesu nezaměstnanosti. 

Jelikož společnost exportuje své výrobky i do zahraničí, je pro ni důležité sledovat vývoj 

kurzu české koruny vůči zahraničním měnám. Převážná část exportu putuje na Slovensko 

nebo do Rakouska, kde je používána měna euro. Společnost je z menší části ovlivněna 

vývojem kurzu také po dovozní stránce, neboť část vstupů je pořizováno ze zahraničních 

zemí. Od začátku sledovaného období kurz české koruny vůči euru pozvolna apreciuje. 

Posilování koruny je pro společnost spíše nevýhodné, jelikož to má negativní dopad na 

export a české produkty se stávají pro zahraniční spotřebitele dražšími. Nákup vstupního 



  69 

materiálu ze zahraničí je naopak v současné době pro společnost výhodný, neboť materiál 

ze zahraničí je pro společnost levnější. 

Sociální faktory 

Společnosti v jednotlivých odvětvích jsou ovlivňovány různými sociálními faktory jako 

například vzdělaností obyvatelstva, velikostí a dostupností pracovní síly, ale i řadou 

dalších. I analyzovaná společnost má v současné době na trhu práce poptávku po 

pracovních do výroby – svářeč plastů a dělník vyučený v oboru zámečník. Společnost 

sídlí v Jihomoravském kraji, konkrétně v okrese Hodonín. Při hledání zaměstnanců se 

zaměřuje právě na daný okres, kde rozesílá letáky s nabídkou práce, využívá k hledání 

také rozhlas, kabelovou televizi i sociální sítě. V okrese Hodonín je poměrně vysoká 

nezaměstnanost v porovnání s ostatními regiony v kraji. Podíl nezaměstnaných osob zde 

k únoru 2020 tvoří 4,93 %, z čehož více jak polovina jsou muži (34).  Na trhu práce tedy 

dochází k převisu nabídky nad poptávkou, což značí, že uchazečů o volná pracovní místa 

je dostatek. Společnost při hledání nových pracovníků považuje vyučení v oboru 

zámečník jako výhodu, ale není to nutnou podmínkou pro přijetí, neboť je ochotná si nové 

zaměstnance zaškolit. I přes tyto skutečnosti má však společnost v současné době 

problém nové zaměstnance najít. 

Technologické faktory 

Úroveň využívaných technologií se v současné době neustále zvyšuje. Pokud chce být 

společnost na trhu konkurenceschopná, musí držet krok s dobou a zaměřit se na využití 

technologií, které hýbou světem. Společnosti by měly realizovat investice do různých 

strojů a zařízení, které jim usnadní výrobu a zajistí tak udržení, v lepším případě zvýšení, 

tržního podílu na daném trhu. Je nezbytné také sledovat, jaké technologie používá při 

výrobě konkurence. Společnost ALMIPA plus s.r.o. nezůstává oproti konkurenci pozadu 

a při své výrobě používá moderní technologie, konkrétně CNC ohýbací stroj, který 

pořídila před čtyřmi roky a který jí umožnil zefektivnit výrobu svých zastřešení. Dříve 

společnost k produkci používala ruční zakružovačku profilů. Nákupem moderního 

zařízení se značně zkrátila doba výroby, tedy i termíny dodání konečným spotřebitelům. 
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Ekologické faktory 

V dnešní době je kladen velký důraz na ochranu životního prostředí a ekologickou 

výrobu. Vláda České republiky vydává řadu různých vyhlášek, zákonů, pomocí kterých 

stanovuje zásady, povinnosti při ochraně životního prostředí a snaží se vymezit emisní 

limity pro určité společnosti, které svou výrobou vypouští různé škodlivé látky do 

ovzduší. Společnost ALMIPA plus s.r.o. se mezi takové neřadí. Při výrobě zastřešení 

nepoužívá žádné technologie, které by jakýmkoli způsobem znečišťovaly životní 

prostředí. Produkty jsou vyráběny z hliníkových profilů, polykarbonátu a dalších menších 

součástek. Životnost těchto zastřešení je při správné údržbě více jak dvacet let. Po 

dosloužení je možné recyklovat všechen materiál ze kterého je produkt vyroben včetně 

všech malých součástek. Odřezky materiálu, které již nemůžou být na další výrobu 

použity, jsou převezeny do společností, které následně provedou recyklaci těchto zbytků. 

3.5 SWOT analýza 

Prostřednictvím SWOT analýzy se zaměříme na vnitřní prostředí společnosti (silné  

a slabé stránky), ale také na situaci v okolí společnosti, tedy vnější faktory (příležitosti  

a hrozby). 

Tabulka č.  5: SWOT analýza 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

• Kvalita vyráběných produktů 

• Pozitivní reference spokojených 

zákazníků  

• Nízká zadluženost a dostatek 

vlastních peněžních prostředků 

• Poskytování produktů za přijatelné 

ceny 

• Společnost rodinného typu  

(pevné zázemí) 

• Propracované webové stránky 

• Minimální změny v organizační 

struktuře 

• Moderní technologie 

• Individuální přístup k zákazníkům 

• Pronajaté výrobní, skladovací a 

kancelářské prostory 

• Neúplné využití marketingových 

možností 

• Neefektivní využívání volných 

peněžních prostředků  
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Příležitosti (O) Hrozby (T) 

• Růst exportu 

• Rozšíření výroby (výroba bazénů) 

• Investice do výstavby vlastních 

výrobních a skladovacích prostor 

• Rostoucí povědomí o společnosti a 

růst tržního podílu 

• Rostoucí ceny vstupů potřebných pro 

výrobu 

• Velká konkurence v daném odvětví 

• Postupné zpomalování ekonomiky a 

případná recese 

 

Silné stránky 

Za silné stránky můžeme považovat kvalitu vyráběných výrobků a individuální přístup 

k zákazníkům. Společnost vyrábí svá zastřešení ze silnějšího materiálu než převážná část 

konkurenčních společností. Pro výrobu je využíván polykarbonát o tloušťce 10 mm, který 

je o 2 – 4 mm silnější než u většiny konkurence. Velké plus lze spatřovat v tom, že 

pevnější materiál není tolik náchylný na nepříznivé počasí a další vnější vlivy. Tlustší 

polykarbonát udrží silnější vrstvu sněhu, vydrží i při větším krupobití, dokáže více odolat 

nárazům různých předmětů a samozřejmě udrží větší teplo pod zastřešením. Daný 

produkt je tím pádem o něco dražší než v případě konkurence, kde výroba probíhá z ne 

tak odolného materiálu. Kvalitnější materiál ovšem zaručuje delší dobu životnosti 

produktu, a tak se investice do odolnějšího zastřešení zákazníkům vyplatí. Společnost 

vyrábí svá zastřešení na míru a snaží se co nejvíce vyhovět individuálním přáním  

a požadavkům zákazníka. 

Společnost je od úplného počátku svého působení na daném trhu řízena stejným vedením 

a jelikož se jedná o rodinnou firmu, lze říci, že má také pevné zázemí. K plynulému chodu 

přispívají i minimální organizační změny. Nevznikají tak zbytečné zmatky v organizaci 

a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců za danou práci. 

Za velké plus lze také považovat využití moderní technologie v podobě CNC ohýbacího 

stroje, který společnost každodenně využívá pro svou produkci a snaží se jej udržovat 

v co nejlepším stavu. Daná technologie umožňuje rychlejší a efektivnější výrobu. 

A v neposlední řadě stojí za zmínku také webové stránky společnosti, které jsou velmi 

dobře propracované. Stránky zaujmou na pohled a zákazníci se v nich snadno zorientují 

a najdou všechny potřebné informace. 
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Slabé stránky 

Za jednu se slabých stránek můžeme pokládat pronajaté výrobní, skladovací  

a kancelářské prostory. Společnost musí měsíčně vynakládat peněžní prostředky na nájem 

daných prostor. Společnost také nemůže využít možnost úspory elektrické energie 

formou fotovoltaiky, neboť umístění tohoto zařízení na pronajatou výrobní halu by 

nebylo pro společnost do budoucna výhodné, zvláště pokud by měla v plánu postavit 

vlastní halu. 

Společnost také neúplně využívá některé marketingové možnosti, například propagaci 

prostřednictvím sociálních sítí. Společnost by se mohla více zaměřit na danou formu 

reklamy a její správu, neboť v dnešní době zde tráví spoustu času právě cílová skupina 

zákazníků.  

Vedení společnosti by mělo také zvážit a zamyslet se nad tím, jak efektivněji využít své 

peněžní prostředky, které v současné době jen leží v pokladně, na bankovním účtu  

a nejsou lépe zhodnocovány. 

Příležitosti 

Velkou příležitost pro společnost můžeme spatřovat ve výstavbě vlastních skladovacích 

a výrobních prostor. Na počátku bude sice nutné vynaložit větší množství peněžních 

prostředků, ale daná investice by se měla společnosti do několika let vrátit. Pro danou 

investiční příležitost by mohla společnost použít část svých nevyužívaných peněžních 

prostředků a zbytek financovat formou úvěru, který by neměla mít problém při její nižší 

zadluženosti získat.  

Pokud společnost nepoleví, bude i nadále poskytovat kvalitní výrobky za přijatelné ceny  

a neustále se zlepšovat, porostou v návaznosti na tyto skutečnosti i pozitivní reference od 

spokojených zákazníků. Tím pádem bude stoupat i povědomí o společnosti mezi větším 

okruhem lidí a zvětšovat se tržní podíl na trhu se zastřešením bazénů.  

Další příležitostí může být rozšiřování exportu na Slovensko, do Rakouska, ale i do 

některých dalších států Evropské unie. 

Příležitost vnímám také v rozšíření produkce o výrobu bazénů, kdy by zákazníci měli 

možnost si pořídit bazénový set od jednoho výrobce. Realizace by však byla možná pouze 
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v případě vlastních výrobních prostor anebo pronájmu větší výrobní haly, neboť stávající 

kapacita na to není dostačující. 

Hrozby 

Hrozby spatřuji v rostoucích cenách vstupních materiálů, které jsou nezbytné pro výrobu. 

V případě vysokého růstu by společnost musela navýšit i ceny zastřešení, aby se jí výroba 

vyplatila. 

Problémem je také vysoká konkurence na trhu se zastřešením bazénů. A i přesto, že jsou 

produkty společnosti kvalitní a za přijatelnou cenu, může spousta lidí uvažovat ještě  

o levnější variantě zastřešení, které nabízí některé konkurenční společnosti. Ovšem tyto 

produkty mají zase tu nevýhodu, že nejsou natolik odolné vnějším vlivům.  

V případě zpomalování ekonomiky a následné recese by se snížil i počet prodaných 

zastřešení. V takové době má spousta lidí problémy s nedostatkem peněz a raději si je 

šetří jako rezervu na nezbytné věci a nákup zastřešení odkládá na příhodnější dobu. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Poslední kapitola mé diplomové práce bude zaměřena na návrh implementace konceptu 

Balanced Scorecard do společnosti ALMIPA plus s.r.o. Model BSC bude vycházet 

z poznatků zjištěných z finanční a strategické analýzy. Pro jednotlivé perspektivy BSC, 

konkrétně finanční, zákaznickou, interních procesů a učení se a růstu, budou stanoveny 

strategické cíle, navrhnuty měřítka, cílové hodnoty a strategické akce za pomoci kterých 

lze dosáhnout stanovených cílů. Na závěr budou předloženy přínosy a rizika, které plynou 

ze samotné implementace BSC. 

4.1 Vytvoření organizačních předpokladů pro účely implementace 

Na začátku celého projektu je potřeba si stanovit na jaké úrovně společnosti se bude 

implementace BSC vztahovat. Jelikož se společnost ALMIPA plus s.r.o. svou velikostí 

řadí mezi malé společnosti, bude implementace konceptu BSC prováděna 

v celopodnikovém rozsahu. Úspěšnost a kvalita celého zavádění modelu závisí především 

na zájmu ze strany vedení společnosti, ale také na jejich porozumění danému tématu. 

Pochopení modelu je důležité také u vedoucího výroby, neboť má vliv na pracovníky ve 

výrobě. 

Po uskutečnění předpokladů může být přistoupeno k dalšímu kroku a tím je sestavení 

implementačního týmu složeného z pracovníků společnosti. Podstatné je, aby byli 

s modelem Balanced Scorecard seznámeni nejen členové projektového týmu, nýbrž 

všichni zaměstnanci společnosti. 

4.2 Sestavení implementačního týmu 

Hlavním předpokladem pro kompletaci implementačního týmu je dosažení shody mezi 

vedením společnosti, a to v oblasti směřování a cílů celého projektu BSC. Pokud je daná 

podmínka naplněna, může být sestaven projektový tým složený ze zaměstnanců 

společnosti. Nejdříve je však potřeba určit vedoucího implementačního týmu, který by 

měl mít celkový přehled o společnosti, ale také o jejích strategiích, vizi a cílech, kterých 

chce dosáhnout. Následně vedoucí zvolí členy skupiny, kteří se spolu s ním budou podílet 

na tvorbě a zavádění modelu BSC.  
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Je nezbytné, aby všichni členové týmu, kteří budou zapojeni do procesu implementace, 

byli řádně proškoleni v dané problematice a aby jim byly sděleny všechny potřebné 

informace k zajištění plynulého průběhu celého procesu, ale i možné přínosy a rizika 

s tím spojené. Ostatní zaměstnanci by také měli být obeznámeni se zaváděním modelu 

BSC do společnosti a měli by mít možnost vyjádřit se k danému tématu.  

V případě společnosti ALMIPA plus s.r.o. bude funkci vedoucího projektového týmu 

zastávat jeden z jednatelů společnosti, který dále ustanoví ostatní členy týmu. Společnost 

má v současné době 13 zaměstnanců včetně jednatelů, kteří mají také uzavřenu smlouvu  

o pracovním poměru. Kromě zajištění plynulého chodu celé společnosti mají na starost 

technické záležitosti, účetní práce, daně a další potřebné činnosti. Implementační tým 

spolu s vedoucím bude složen ze 4 osob, kterými jsou jednatelé společnosti, 

administrativní pracovník a vedoucí výroby.  

4.3 Vize a strategie společnosti 

Vizí společnosti ALMIPA plus s.r.o. je být spolehlivým a důvěryhodným dodavatelem 

kvalitních a technologicky propracovaných bazénových zastřešení nejen v České 

republice, ale i v ostatních evropských zemích. 

Objasnění strategie společnosti je nezbytnou podmínkou pro implementaci BSC. 

Způsoby, jakými chce společnost dosáhnout stanovené vize, nám znázorňují její 

jednotlivé strategie: 

• společnost klade velký důraz na kvalitu svých výrobků a snaží se dostát svému 

mottu, kterým je poskytování vysoké kvality za přijatelnou cenu. Prioritou je, aby 

bylo zastřešení vždy vyrobeno na míru a bylo dosaženo plné spokojenosti 

zákazníka. Snahou firmy je i nadále udržovat kvalitu, zdokonalovat své výrobky 

a neustále se přizpůsobovat požadavkům zákazníka, 

• udržovat dobré vztahy nejen se svými zákazníky, ale také dodavateli a dalšími 

zainteresovanými skupinami, které přicházejí do styku se společností, 

• společnost chce realizovat investice do vlastních výrobních prostor, zvyšovat svou 

výrobní kapacitu a v neposlední řadě zvyšovat počet vyráběných zastřešení. 
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Cílem je také udržení konkurenceschopnosti na trhu se zastřešením bazénů, 

čemuž napomáhá využívání moderních technologií při výrobě, 

• jednou z klíčových strategií společnosti je neustálé získávání nových zákazníků, 

a to nejen na tuzemských trzích, ale i na těch zahraničních, 

• snažit se o neustálé zefektivňování výrobních procesů, pravidelná kontrola jejich 

plnění a uskutečňování potřebných nápravných opatření, 

• vážit si spolehlivých a schopných zaměstnanců, kteří přispívají k rozvoji 

společnosti. Neustále dbát na úroveň jejich kvalifikace a prohlubování znalostí, 

motivovat je k práci a snažit se o udržení pevného pracovního kolektivu, 

• získávat pozitivní reference od spokojených zákazníků a růst povědomí  

o společnosti mezi větším okruhem lidí. 

4.4 Časový harmonogram implementace BSC 

Časový harmonogram byl pro společnost ALMIPA plus s.r.o. stanoven přibližně na 

necelých 8 měsíců. Je zde zahrnuta také určitá časová rezerva, která je vymezena na dobu 

dvou týdnů. S rezervou je počítáno pro případ nečekaných událostí, které by zapříčinily 

časovou prodlevu některé činnosti v jednotlivých fázích projektu.  

Přípravná fáze, která stojí na úplném počátku se orientuje na přípravu celého projektu, 

jak už vypovídá z názvu a její časový rozsah byl vymezen na 5 týdnů. V rámci této etapy 

bude sestaven tým složený ze zaměstnanců společnosti, kteří musí být následně 

proškoleni v oblasti problematiky modelu BSC. Druhá fáze se bude soustředit na 

samotnou tvorbu BSC. Bude zapotřebí vytvořit strategickou analýzu se zaměřením na 

vnitřní i vnější prostředí společnosti. Je také nutné vytyčit strategii společnosti, určit 

strategické cíle, měřítka, cílové hodnoty a v neposlední řadě stanovit strategické akce, jež 

nám pomohou dosáhnout strategických cílů v jednotlivých perspektivách. Rozsah dané 

etapy je stanoven na 15 týdnů. Třetí etapa se soustředí na implementaci konceptu BSC do 

společnosti. Konečná fáze potrvá 8 týdnů, kdy bude potřeba zavést model BSC do 

společnosti a seznámit všechny zaměstnance s daným modelem. Musí být také zajištěno 

plynulé nasazení modelu a samozřejmě zpětná vazba. 
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Tabulka č.  6: Časový harmonogram implementace BSC do společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

4.5 Tvorba Balanced Scorecard 

Tvorba modelu bude stanovena ve čtyřech perspektivách, konkrétně finanční, zákaznické, 

interních procesů, učení se a růstu a u každé musí být splněny jednotlivé fáze. Klíčové je 

vytyčení strategických cílů bez kterých by nebylo možno samotnou implementaci 

uskutečnit. Dále budou navrhnuty měřítka, cílové hodnoty a samozřejmě také strategické 

akce, jejichž záměrem je splnění strategických cílů. Na závěr bude zobrazena strategická 

mapa, která nám ukazuje vazby mezi jednotlivými perspektivami. 

4.5.1 Finanční perspektiva 

Mezi základní strategické cíle společnosti ALMIPA plus s.r.o. byly u finanční 

perspektivy zahrnuty růst rentability společnosti, růst tržeb a snižování nákladové 

náročnosti. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1. Přípravná fáze

Kompletace týmu

Školení týmu

Diskuze a informační sezení 

s účastníky

Sestavení časového 

harmonogramu 

2. Tvorba BSC

Strategická analýza

Vyjasnění strategie 

společnosti

Stanovení strategických cílů

Volba měřítek a cílových 

hodnot

Určení strategických akcí

Diskuze s účastníky

3. Plán implementace

Integrace BSC do 

společnosti

Seznámení zaměstnanců s 

modelem BSC

Zabezpečení plynulosti 

nasazení

Zpětná vazba

Časová rezerva

Fáze projektu
Týden
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Růst rentability společnosti 

Růst rentability společnosti je snahou každého majitele, neboť chce docílit zhodnocení 

kapitálu, jež vložil do společnosti.  

Daný strategický cíl bude měřen pomocí ukazatele rentability vlastního kapitálu, jehož 

hodnotu zjistíme vypočtením podílu výsledku hospodaření po zdanění (EAT) a vlastního 

kapitálu. U daného ukazatele byl do roku 2017 zaznamenán rostoucí trend. 

V následujícím období došlo k výraznějšímu poklesu, avšak v roce 2019 začíná ukazatel 

ROE opět pozvolna narůstat. V posledním známém roce připadalo na jednu korunu 

vloženého kapitálu 10,85 % čistého zisku.  

Společnost by chtěla dosáhnout cílové hodnoty alespoň ve výši 12 % a její snahou je, aby 

ukazatel rentability vlastního kapitálu dále rostl. Frekvence měření je pro daný cíl 

stanoven pololetně. 

Tabulka č.  7: Růst rentability společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Strategický cíl Měřítko Jednotka 

Současná 

hodnota 

Cílová 

hodnota 

Frekvence 

měření 

Růst rentability 

společnosti 

Rentabilita vlastního 

kapitálu (ROE) 
% 10,85 % 12 % pololetně 

Strategickými akcemi, jež májí vliv na růst rentability společnosti, jsou všechny cíle 

ostatních perspektiv. 

Růst tržeb 

Jedním z faktorů, který podporuje růst a rozvoj společnosti, je zvyšování tržeb za 

poskytnuté výrobky a služby. Každá společnost chce, aby její tržby rostly a dosahovala 

tak vyššího zisku. 

Měřítkem strategického cíle růstu tržeb bude dosažená hodnota tržeb za poskytnuté 

výrobky a služby v daném roce. Růst tržeb chce společnost podpořit nákupem další 

válečkové dráhy s pilou využívanou ke zkracování a zařezávání různých částí zastřešení. 

Dané zařízení umožní zkrátit dobu výroby jednoho zastřešení a bude tak možné 

vyprodukovat více produktů. Přibližně 80 % vyrobených zastřešení putuje na český trh, 

a to především do Jihomoravského kraje a okolí. Společnost by se v rámci zvyšování 
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tržeb měla zaměřit i na Karlovarský, Ústecký, Liberecký a Plzeňský kraj, kam putuje jen 

zanedbatelné množství vyrobených zastřešení. 

Výše tržeb, které by společnost chtěla docílit, je stanovena na hodnotu přesahující  

14 550 tis. Kč. Jelikož by společnost chtěla prodat asi o 11 zastřešení více než v roce 

2019, domnívám se, že stanovená výše tržeb je reálná. Měření bude probíhat jednou 

ročně. 

Tabulka č.  8: Růst tržeb 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Strategický cíl Měřítko Jednotka 

Současná 

hodnota 

Cílová 

hodnota 

Frekvence 

měření 

Růst tržeb 
Dosažená 

hodnota tržeb 
Kč 13 596 000 Kč 

14 550 000 Kč 

a více 
ročně 

Strategickými akcemi neboli hybateli, které ovlivňují růst tržeb, jsou ostatní strategické 

cíle v jednotlivých perspektivách, jako poskytování kvalitních výrobků za přijatelné  

a konkurenceschopné ceny, kvalitní péče o zákazníky, získávání většího počtu nových 

zákazníků nejen na domácích, ale i zahraničních trzích a další. 

Snižování nákladové náročnosti 

Posledním strategickým cílem finanční perspektivy je snižování nákladové náročnosti. 

Při nižších nákladech bude mít společnost možnost dosáhnout vyššího výsledku 

hospodaření, ovšem předpokladem je, že budou zachovány stávající podmínky, jako 

stejná kvalita poskytovaných výrobků, nakupovaného materiálu atd. Snížení nákladů 

nesmí tedy být v žádném případě na úkor kvality, na které si společnost velmi zakládá.  

Daný strategický cíl může být měřen pomocí podílu nákladů na materiál a tržeb, přičemž 

současná hodnota dosahuje výše 51,2 %. Společnost v současné době nakupuje některé 

komponenty na zastřešení z Číny, jako jsou ložiska a pístky. Určité množství profilů  

a spojovacího materiálu je dováženo také z dané země, ale přes prostředníka sídlícího 

v České republice. Nákup vstupů z Číny je pro společnost výhodný, neboť je dodáván 

kvalitní materiál za příznivou cenu. Společnost uvažuje nad nákupem dalších součástek 

na zastřešení z Číny, jako jsou například kliky, madla, zarážky, krytky. Samozřejmě by 

musela najít vhodného dodavatele, který jí poskytne dosavadní kvalitu za nižší cenu. 
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Společnost by se chtěla pokusit podíl materiálových nákladů na tržbách snížit alespoň na 

hodnotu 49,4 %. Četnost měření je stanovena jedenkrát ročně. 

Tabulka č.  9: Snižování nákladové náročnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Strategický cíl Měřítko Jednotka 

Současná 

hodnota 

Cílová 

hodnota 

Frekvence 

měření 

Snižování nákladové 

náročnosti 

Náklady na 

materiál/tržby 
% 51,2 % 49,4 % ročně 

Hybatelem snižování nákladové náročnosti je změna dodavatele, který nabízí potřebný 

vstupní materiál za nižší ceny.  Je však nezbytné zajistit stávající kvalitu dodávaného 

materiálu a v návaznosti na to i kvalitu finálního výrobku. 

4.5.2 Zákaznická perspektiva 

Zákaznická perspektiva se blíže zaměří na strategické cíle, kterými jsou loajalita 

odběratelů, získávání nových zákazníků a růst povědomí o společnosti. 

Loajalita odběratelů 

Prioritou každé společnosti je zajistit plnou spokojenost svých zákazníků. Když je 

zákazník spokojený s poskytovanými službami, je k dané společnosti loajální a předává 

pozitivní zkušenosti svému okolí. 

U strategického cíle loajalita odběratelů bude měřítkem počet odebraných zastřešení 

jednotlivými společnostmi. Stálým zákazníkem je pro společnost ten subjekt, kterému byl 

dodán produkt ve dvou letech po sobě jdoucích, tedy v každém roce alespoň jeden. 

Zákazníci společnosti ALMIPA plus s.r.o. jsou převážně fyzické osoby, ke kterým putuje 

okolo 85 % veškeré produkce. Zbylá část, tedy 15 % z celkového počtu prodaných 

zastřešení je vyráběno pro právnické osoby. Jedná se o společnosti, které se zabývají 

produkcí bazénů a nakupují od společnosti zastřešení, aby je mohli následně prodat jako 

kompletní bazénový set. Aby si společnost udržela tyto stávající zákazníky, musí být pro 

ně spolehlivým obchodním partnerem, který dodává kvalitní výrobky za přijatelné ceny 

a je schopný dodat produkt v požadované lhůtě. Společnost má v současné době uzavřené 

kontrakty na odběr zastřešení se třemi společnostmi prodávající bazény.  
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Cílem je zachovat stávající uzavřené kontrakty se společnostmi vyrábějící bazény  

a udržet počet odebraných zastřešení téměř ve stejné výši, a to na 25 ks. Daný strategický 

cíl bude měřen ročně. 

Tabulka č.  10: Loajalita odběratelů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Strategický cíl Měřítko Jednotka 

Současná 

hodnota 

Cílová 

hodnota 

Frekvence 

měření 

Loajalita 

odběratelů 

Počet odebraných 

zastřešení jednotlivými 

společnostmi 

ks 24 ks 25 ks ročně 

Hybateli loajality odběratelů je budování dobrých vztahů s obchodními partnery, zajištění 

hladkého průběhu komunikace a příjemného jednání se zákazníky, přizpůsobování se 

potřebám a přáním zákazníka, neustálá snaha o zvyšování spokojenosti zákazníků, 

nabízení kvalitních produktů za přijatelnou cenu, poskytování určitých benefitů v podobě 

množstevních slev a zákazníci pak nebudou mít důvod odcházet jinam.  

Získávání nových zákazníků 

V České republice je bazén téměř na každé třetí zahradě. Zájem o bazény v dnešní době 

stále roste a v návaznosti na to i poptávka po bazénových zastřešení. Lidé si chtějí 

prodloužit koupací sezónu a trávit volný čas v bazénu i za méně příznivého počasí.  

V daném oboru je tak stále potenciál získávat nové zákazníky. 

Když se lidé rozhodnou koupit bazénové zastřešení, je to investice na několik let. 

Zastřešení z kvalitního materiálu, které společnost ALMIPA plus s.r.o. vyrábí, vydrží 

více jak dvacet let. Po 10 letech je však nutná výměna mezisegmentového gumového 

těsnění, které se bohužel i při dobré údržbě zastřešení opotřebovává. Společnost se tak se 

zákazníky, kterým v minulých letech již zastřešení dodala, setká znovu jen při těchto 

servisních službách. Každý rok se tedy dostává do kontaktu s novými zákazníky, z nichž 

někteří firmu vyhledají na základě pozitivních referencí od spokojených zákazníků.  

Prvním měřítkem u daného cíle je počet nových zákazníků v České republice a jako druhé 

bude použito meřítko počtu nových zákazníků v zahraničních zemích, do kterých 

společnost svá zastřešení dodává.  
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V roce 2019 společnost získala 140 zákazníků z České republiky, Rakouska a Slovenska. 

Nejvíce zastřešení dodává společnost v rámci ČR do čtyř krajů, konkrétně 

Jihomoravského, Pardubického, Olomouckého a na Vysočinu. Společnost by se měla 

zaměřit také na Karlovarský, Ústecký, Liberecký a Plzeňský kraj, kam putuje jen 

zanedbatelné množství vyrobených zastřešení. Společnost chce udržovat dobré vztahy se 

svými zákazníky a chce být vnímána jako spolehlivý dodavatel, který nabízí kvalitní 

výrobky za přijatelné ceny. Její prioritou je vždy vyrobit zastřešení, které splňuje všechny 

požadavky zákazníka. Nové odběratele může získávat také na základě pozitivních 

referencí od spokojených zákazníků. Neměla by polevit ani v oblasti propagace svých 

výrobků, čímž se může dostat do povědomí potenciálním zájemcům o zastřešení. Se 

zvyšujícím se počtem prodaných zastřešení roste podíl na trhu a samozřejmě i tržby.  

Cílová hodnota, které by společnost chtěla dosáhnout, je získat 115 nových zákazníků 

z České republiky a 35 zákazníků ze zahraničních zemí. Cílem je tedy vyrobit dohromady 

o 10 zastření více než v roce minulém. Frekvence měření je stanovena ročně. 

Tabulka č.  11: Získávání nových zákazníků 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Strategický cíl Měřítko Jednotka 

Současná 

hodnota 

Cílová 

hodnota 

Frekvence 

měření 

Získávání nových 

zákazníků 

Počet nových zákazníků 

v České republice 
osoba 110 115 ročně 

Počet nových zákazníků 

v zahraničí 
osoba 30 35 ročně 

Hybateli u daného strategického cíle je vyhledávání nových obchodních příležitostí nejen 

na domácích, ale i zahraničních trzích, vstup na nové trhy, růst povědomí o společnosti, 

individuální přístup a přizpůsobování se potřebám a přáním zákazníka a poskytování 

kvalitních výrobků za přijatelnou cenu.   

Růst povědomí o společnosti 

Dostávat se do povědomí mezi větší okruh potencionálních zákazníků je také velmi 

důležité, neboť dobré povědomí hraje velkou roli při výběru firmy. 

Růst povědomí o společnosti bude měřeno pomocí dvou měřítek. První z nich bude 

sledovat počet reklamních spotů v rádiu a druhé se zaměří na náklady vynaložené na 
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propagaci. Propagace ve společnosti ALMIPA plus s.r.o. probíhá formou webových 

stránek, bannerových reklam a propagačních předmětů (propisky, otvíráky, zápisníky 

s logem společnosti). V současné době společnost vynakládá na marketing přibližně 

400 000 Kč za rok. Nejvíce finančních prostředků vynaloží za reklamu na internetu, aby 

zaujímala jedno z předních míst ve vyhledávání. Nemalá částka je vynakládána také na 

správu webových stránek, které lze zařadit mezi silné stránky společnosti, jelikož jsou 

velmi dobře propracované, přehledné a zaujmou na pohled. 

Oblast marketingu je u dané společnosti na velmi dobré úrovni, ovšem vždy je určitý 

prostor pro zdokonalování. Společnost by chtěla svou propagaci rozšířit o reklamu 

v rádiu. Počet opakování reklamního spotu bude záležet na ceně za danou reklamu. 

Záměrem je dostat se do povědomí většímu okruhu lidí, kteří mají zájem  

o bazénové zastřešení. Jako další formu propagace zvažuje reklamu v regionálních 

denících a propagaci na místních veletrzích formou stánku bez osobní účasti, kde mají 

zájemci o zastřešení k dispozici zdarma letáky společnosti. 

Vynaložené náklady na marketing by se navýšily na 420 000 Kč vzhledem k reklamě 

v rádiu. Četnost měření bude u daného strategického cíle probíhat jednou ročně. 

Tabulka č.  12: Růst povědomí o společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Strategický cíl Měřítko Jednotka 

Současná 

hodnota 

Cílová 

hodnota 

Frekvence 

měření 

Růst povědomí o 

společnosti 

Počet reklamních 

spotů v rádiu 
počet 0 1 ročně 

Náklady vynaložené 

na propagaci 
Kč 400 000 Kč 420 000 Kč ročně 

Hybateli růstu povědomí o společnosti je reklama v rádiu, reklama na internetu  

a v regionálních denících, stánek na stavebním veletrhu, udržení propracovaných 

webových stránek, kladné reference od spokojených zákazníků. 

4.5.3 Perspektiva interních procesů 

U perspektivy interních procesů byly mezi strategické cíle společnosti zařazeny kvalita 

poskytovaných výrobků, zvýšení produktivity práce zaměstnanců a výstavba nové 

výrobní haly. 



  84 

Kvalita poskytovaných výrobků 

Kvalita je jedna z velmi důležitých vlastností produktu, neboť může být klíčovým 

faktorem při rozhodování zákazníka, který výrobek si koupit. Když je zákazník s daným 

produktem a poskytnutými službami spokojený, předává pozitivní reference svému okolí 

a společnost tak může získat nové zákazníky. 

Společnost ALMIPA plus s.r.o. si velmi zakládá na kvalitě svých bazénových zastřešení 

a snaží se vždy dostát svému mottu, kterým je poskytování kvality za přijatelnou cenu. 

Snaží se vždy co nejvíce vyhovět individuálním požadavkům zákazníka a dosáhnout tak 

jeho plné spokojenosti. Zastřešení je vyráběno z 10 mm dutinkového polykarbonátu, 

který je přibližně o 2 – 4 mm silnější než u některých konkurenčních společností. Pevnější 

materiál není tolik náchylný na nepříznivé počasí, další vnější vlivy a zaručuje tak delší 

dobu životnosti produktu. 

Měřítkem u daného strategického cíle je počet reklamací na celkový počet vyrobených 

zastřešení. Společnost každý rok vyprodukuje zhruba 150 bazénových zastřešení. Počet 

reklamací, které musí společnost řešit je přibližně 5 za rok a většinou i méně, což 

představuje zhruba 0,03 % reklamací na celkovém počtu prodaných zastřešení. Důvody 

reklamace, se kterými se společnost v minulosti setkala, je například uvolňování 

aretačních pístků, nezamykání zámku na klice u dveří a špatné nasazení a přilepení 

těsnění. Společnost však častěji zaznamenává reklamace, kdy je chyba na straně 

zákazníka, neboť nedodržoval pokyny ohledně správného používání zastřešení  

a společnost tak musí provést potřebný servis. 

Cílem společnosti je zaznamenávat méně než 0,03 % reklamací na celkovém počtu 

vyprodukovaných zastřešení a snížit tak počet chyb na minimum. Měření by mělo 

probíhat pololetně. 

Tabulka č.  13: Kvalita poskytovaných výrobků 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Strategický cíl Měřítko Jednotka 

Současná 

hodnota 

Cílová 

hodnota 

Frekvence 

měření 

Kvalita 

poskytovaných 

výrobků 

Počet 

reklamací/celkový 

počet vyrobených 

zastřešení 

% 0,03 % < 0,03 % pololetně 
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Hybateli u kvality poskytovaných výrobků je vhodný výběr dodavatelů, neboť je důležité 

zajistit kvalitní vstupní materiál pro výrobu. Dále také budování dobrých vztahů s těmito 

dodavateli, správné manipulování s materiálem a dodržování vhodných výrobních 

postupů zaměstnanci, vhodné uskladnění materiálu a finálního produktu, aby nedošlo 

k jejich poškození. Je také potřeba neustále zákazníky upozorňovat na správné používání 

výrobku, aby nemuselo docházet k následným servisům v důsledku nedodržování pokynů 

údržby a nesprávného zacházení s produktem. 

Zvýšení produktivity práce zaměstnanců 

Dalším strategickým cílem je zvyšování produktivity práce zaměstnanců, jenž má vliv na 

rozvoj společnosti, efektivnost výroby a samozřejmě také na ziskovost společnosti.   

Zvýšení produktivity práce může být měřeno pomocí přidané hodnoty na jednoho 

zaměstnance. Každá společnost chce, aby produktivita práce rostla a zaměstnanci tak 

zvládli vyprodukovat více výrobků za kratší dobu. Přidaná hodnota dosahuje v roce 2019 

výše 4 542 tis. Kč a byla vypočtena jako rozdíl tržeb z prodeje výrobků a služeb  

a výkonové spotřeby. Průměrný roční stav zaměstnanců je 13. Přidaná hodnota na 

jednoho zaměstnance dosahuje výše 349 385 Kč. V rámci zvyšování produktivity práce 

je záměrem společnosti, aby daný ukazatel postupně rostl.  

Přidaná hodnota na zaměstnance, které chce společnost docílit, je stanovena na  

351 000 Kč. Měření stanoveného ukazatele by mělo probíhat čtvrtletně. 

Tabulka č.  14: Zvýšení produktivity práce zaměstnanců 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Strategický cíl Měřítko Jednotka 

Současná 

hodnota 

Cílová 

hodnota 

Frekvence 

měření 

Zvýšení 

produktivity práce 

zaměstnanců 

Přidaná hodnota na 

jednoho zaměstnance 
Kč 349 385 Kč 351 000 Kč čtvrtletně 

Produktivitu práce je možné zvyšovat správným přidělováním činností jednotlivým 

zaměstnancům, spoluprací pracovníků při výrobě, dobrou organizací práce a znalostí 

výrobních postupů, používáním výkonnějších strojů a nářadí, díky nimž lze zkrátit 

výrobní proces a vyprodukovat tak více výrobků, dále správnou motivací zaměstnanců  

a zajišťováním jejich spokojenosti. 
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Výstavba nové výrobní haly 

Společnost si je vědoma toho, že pokud chce rozšiřovat své postavení na trhu bazénových 

zastřešení, musí i nadále zvyšovat objem produkce a provádět investice, které jí umožní 

rozšířit stávající výrobní kapacitu, která přestává být dostačující. Společnost  

ALMIPA plus s.r.o. chce realizovat investice do výstavby vlastních výrobních prostor.  

Měřítkem u daného strategického cíle by byla požadovaná plocha pozemku a náklady 

vynaložené na koupi pozemku a výstavbu haly. V současné době společnost nevlastní 

žádnou stavební parcelu, kde by mohla být hala umístěna. Volné pozemky 

v průmyslových zónách se nachází jak ve městě Vracov, tak v obci Milotice, kde stojí 

nynější pronajaté výrobní a skladovací prostory. Společnost se přiklání spíše k variantě 

v Miloticích, jelikož pravděpodobnost získání pozemku v této lokalitě je větší. Výrobní, 

skladovací, ale i kancelářské prostory by tak byly pohromadě. Pronájem haly činí 

v současné době přibližně 19 500 Kč za měsíc a na kancelářské prostory jsou 

vynakládány finanční prostředky ve výši 7 000 Kč za měsíc. Po dokončení výstavby by 

tato povinnost následně odpadla. Ceny pozemků, které umožňují i napojení na inženýrské 

sítě, se na obou místech pohybují přibližně stejně a to okolo 370 Kč/m2. Společnost 

uvažuje o ploše parcely 4 500 m2. Odhadová cena výrobní haly spolu se skladovacími 

prostory o rozloze 1 500 m2 činí 7 mil. Kč. 

Cílovou hodnotou je koupě pozemku o potřebné ploše, kde proběhne výstavba výrobní  

a skladovací haly. Náklady vynaložené na projekt jsou odhadovány na 8 665 000 Kč. 

Společnost má v plánu zažádat o účelový úvěr pro podnikatele ve výši 6 165 000 Kč  

a zbylou částku 2 500 000 Kč financovat z vlastních zdrojů. Do celkové sumy nejsou 

započítány úroky, které by společnost musela při získání úvěru vynaložit a také různé 

poplatky spojené s vyřizováním povolení a úředních záležitostí. Koupě pozemku je 

plánována na konec roku 2020 a výstavba projektu by měla začít v roce 2021 po vyřízení 

všech potřebných povolení. Frekvence měření je stanovena jedenkrát ročně. 
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Tabulka č.  15: Výstavba nové výrobní haly 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Strategický cíl Měřítko Jednotka 

Současná 

hodnota 

Cílová 

hodnota 

Frekvence 

měření 

Výstavba nové 

výrobní haly 

Plocha pozemku  m2 − 4 500 m2 ročně 

Náklady vynaložené 

na koupi pozemku a 

výstavbu haly 

Kč − 8 665 000 Kč ročně 

Hybatelem daného strategického cíle je zajištění finančních prostředků, tedy získání 

úvěru od banky, koupě pozemku o požadované ploše, zajištění stavební společnosti  

a projektu, vyřízení stavebního povolení, zahájení výstavby výrobní haly, následná 

kolaudace a uvedení do provozu.  

4.5.4 Perspektiva učení se a růstu 

Perspektiva učení se a růstu bude analyzovat strategické cíle, kterými jsou zvyšování 

kvalifikace zaměstnanců, nábor nových zaměstnanců a spokojenost stávajících 

zaměstnanců. 

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců 

Spolehliví a schopní zaměstnanci představují důležitý článek, který přispívá k rozvoji 

společnosti. Je však potřeba neustále dbát na úroveň jejich kvalifikace.  

Zvyšování vzdělání pracovníků ve společnosti je měřeno podle počtu odborných školení 

a vzdělávacích kurzů konaných během celého roku. Dalším měřítkem jsou náklady, které 

společnost na odborné semináře vynaložila. Ve firmě ALMIPA plus s.r.o. jsou dělníci 

spolu s vedoucím výroby každoročně školeni ohledně bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci. V rámci jejich pracovní náplně je rovněž vyžadována znalost v oblasti ovládání 

vysokozdvižného vozíku, který je používán zejména při dodávkách materiálu, kdy je 

potřebné jeho uskladnění. Každoročně se tedy všichni výrobní pracovníci účastní dvou 

školení, na které společnost uvolňuje finanční prostředky ve výši okolo 3 tisíc Kč. Při 

koupi moderního CNC ohýbacího stroje na konci roku 2015 byli všichni výrobní dělníci 

v několika denním kurzu proškoleni ohledně ovládání daného zařízení. Každý nový 

zaměstnanec je obeznámen s prací na ohýbacím stroji vedoucím výroby, který má 
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potřebné znalosti a zkušenosti s uvedeným zařízením. Jednatelka společnosti, která má 

mimo jiné na starost činnosti v oblasti účetnictví a daní, jezdí na školení dvakrát až třikrát 

ročně.  Náklady na jeden kurz se pohybují okolo 1 200 Kč, v některých případech okolo 

2 000 Kč, vždy záleží na místě konání.  Jednatelka zpravidla volí semináře ve městě 

Hodonín, které se nachází přibližně 20 km od sídla firmy. Je zde s poskytovanými 

službami spokojena a není tak nucena jezdit do větších a vzdálenějších měst. Druhý 

jednatel společnosti potřebuje mimo jiné ke své práci znalost programu ProgeCAD, který 

používá na rýsování nových profilů a jednotlivých součástek potřebných pro zastřešení. 

Dodavatel následně vyrobí formu, ze které se jednotlivé profily vyrábí. Jednatel se při 

koupi programu účastnil jednoho základního kurzu. Celkově bylo v roce 2019 provedeno 

5 odborných školení a náklady na ně vynaložené činily 6 100 Kč. 

Cílové hodnoty jsou nastaveny na 7 školení za rok a potřebné finanční zdroje by činily 

11 500 Kč. V současné době jsou během roku prováděna potřebná školení, avšak 

společnost chce ke stávajícím zařadit další 2 semináře. Ideálně by se chtěla účastnit kurzu 

v oblasti účetnictví a daní 4krát ročně, jelikož dochází k častým změnám v zákonech a je 

potřeba neustále sledovat jejich aktualizaci a osvojit si nová pravidla. Dále by měl jednou 

ročně probíhat kurz v programu ProgeCAD, kdy bude jednatel zdokonalovat své znalosti 

a zefektivňovat práci v daném programu, což mu umožní zkracovat dobu potřebou pro 

rýsování. Četnost měření bude probíhat ročně. 

Tabulka č.  16: Zvyšování kvalifikace zaměstnanců 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Strategický cíl Měřítko Jednotka 

Současná 

hodnota 

Cílová 

hodnota 

Frekvence 

měření 

Zvyšování 

kvalifikace 

zaměstnanců  

Počet odborných 

školení, vzdělávacích 

kurzů 

ks 5 ks 7 ks ročně 

Náklady vynaložené 

na vzdělávání 
Kč 6 100 Kč 11 500 Kč ročně 

Strategickou akcí ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců je zajištění pravidelných školení 

a kurzů s cílem prohloubit jejich dosavadní znalosti a dosáhnout odborného růstu 

zaměstnanců. 
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Nábor nových zaměstnanců 

Úspěšnost fungování společnosti ovlivňují také spolehliví zaměstnanci s motivací 

k práci. Je tedy potřeba, aby si každá společnost takových pracovníků vážila a usilovala 

o jejich udržení. Jelikož společnost ALMIPA plus s.r.o. neustále rozšiřuje výrobu a snaží 

se každý rok zvyšovat počet prodaných zastřešení, potřebuje i nové pracovníky. Ovšem 

získat spolehlivé a schopné pracovníky do výroby, se ukazuje být v současné době 

problém. Společnost se o tom přesvědčila v roce 2019, kdy potřebovala přijmout nové 

zaměstnance na hlavní pracovní poměr do jednosměnného provozu. 

Měřítkem získávání nových zaměstnanců bude podíl nově přijatých pracovníků na 

celkový počet zaměstnanců ve firmě. V roce 2019 přijala společnost jednoho 

zaměstnance vyučeného v oboru zámečník. Podíl nově přijatého zaměstnance na celkový 

počet pracovníků činí 8,33 %.  

Společnost sídlí v Jihomoravském kraji, konkrétně v okrese Hodonín. Při hledání nových 

zaměstnanců se zaměřuje právě na daný okres a jinak tomu nebylo ani v roce 2019. 

V tomto roce společnost zpočátku využívala k hledání nových pracovníků rozesílání 

letáků s nabídkou práce, avšak tento způsob se ukázal být neefektivní. Společnost proto 

následně využila jinou formu hledání a to rozhlas, kabelovou televizi i sociální sítě. Za 

vystavení nabídky práce na sociálních sítích sice společnost nemusela vynaložit žádné 

finanční prostředky, ovšem tento způsob se ukázal být také méně účinný, jelikož sdílený 

příspěvek na facebookových stránkách firmy se většinou nedostane až k cílové skupině 

lidí. Jako nejefektivnější způsob se ukázal být rozhlas a kabelová televize, kterou 

provozují jednotlivé obce. V daném okrese mají některé obce tyto služby zadarmo za 

podmínky, že se jedná o nabídku práce. Naopak v některých obcích jsou dané služby 

zpoplatněny. Náklady vynaložené na rozhlas a kabelovou televizi činily okolo 1 200 Kč 

na 14 dní v jedné obci.  

Cílová hodnota je stanovena na 15,38 %. Se zvyšujícím se počtem vyráběných 

bazénových zastřešení potřebuje společnost zaměstnat další 2 pracovníky do výroby. 

Hledání nových pracovníků bude probíhat formou rozhlasu a kabelové televize. 

Společnost při hledání nových pracovníků považuje vyučení v oboru zámečník jako 

výhodu, ale není to nutnou podmínkou pro přijetí, neboť je ochotná si nové zaměstnance 

zaškolit. Nový pracovník by však měl být pracovitý, zručný, s dobrou pracovní morálkou 
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a v neposlední řadě ochotný pracovat v kolektivu, což je při této práci potřeba. Měření by 

mělo probíhat ročně. 

Tabulka č.  17: Nábor nových zaměstnanců 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Strategický cíl Měřítko Jednotka 

Současná 

hodnota 

Cílová 

hodnota 

Frekvence 

měření 

Nábor nových 

zaměstnanců 

Počet nově přijatých 

zaměstnanců/zaměstnanci 

celkem 

% 8,33 % 15,38 % ročně 

Hybateli u získávání nových zaměstnanců je nabízení volných pracovních míst vhodným 

způsobem, a to například formou rozhlasu a kabelové televize v příslušném okrese. Dále 

také zdůrazňování výhod plynoucích z pracovního poměru a vytváření pracovních 

příležitostí pro brigádníky. 

Spokojenost stávajících zaměstnanců 

Spokojenost zaměstnanců je také důležitým faktorem, který ovlivňuje fungování 

společnosti, včetně loajality pracovníků. 

Měření probíhá formou osobních pohovorů se zaměstnanci. Jednatel, který je zároveň 

jediným společníkem, zjišťuje na pravidelných setkáních se zaměstnanci, jak jsou 

spokojeni a dává jim samozřejmě také prostor, aby předložili své návrhy ke zlepšení 

pracovních postupů. Spokojenost pracovníků zjišťuje společnost individuálními 

pohovory, které působí osobnějším dojmem a při počtu 13 pracovníků nezaberou ani 

mnoho času. V rámci mojí práce mi bylo umožněno provést krátké rozhovory 

s jednotlivými zaměstnanci. Zaměřila jsem se na oblast pracovního prostředí, interní 

komunikace, vztahů na pracovišti, benefitů a odměňování. Dosáhnout stoprocentní 

spokojenosti ve všech oblastech a u všech zaměstnanců je velmi nepravděpodobné. Každá 

z těchto čtyř oblastí byla procentně ohodnocena na základě získaných informací. 

Současná hodnota spokojenosti zaměstnanců dosahuje výše 85 %. Nejvíce spokojeni byli 

pracovníci v oblasti odměňování a benefitů, naopak nejmenší spokojenost byla 

zaznamenána v oblasti interní komunikace. Společnost se může na základě zjištěných 

informací zaměřit na oblasti, ve kterých zaměstnanci spatřují největší úskalí a zvážit 

možné změny do budoucna. 
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Společnost chce, aby cílová hodnota spokojenosti zaměstnanců dosahovala výše 90 %. 

Frekvence měření je stanovena ročně. 

Tabulka č.  18: Spokojenost stávajících zaměstnanců 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Strategický cíl Měřítko Jednotka 

Současná 

hodnota 

Cílová 

hodnota 

Frekvence 

měření 

Spokojenost 

stávajících 

zaměstnanců 

Osobní pohovory % 85 % 90 % ročně 

Strategickými akcemi u daného cíle může být zajištění příjemného pracovního prostředí, 

vhodně nastavený systém odměňování, který zajistí spokojenost zaměstnanců a bude 

zároveň odpovídat jejich odvedené práci, zabezpečení dostatečné informovanosti, 

pořádání firemních akcí a tím utužování pracovního kolektivu, prostřednictvím osobních 

rozhovorů zjišťování informací o potřebách zaměstnanců. 

4.5.5 Strategická mapa 

Strategická mapa zachycuje cíle jednotlivých perspektiv BSC, kterých bylo stanoveno 

celkem dvanáct a prostřednictvím vazeb příčin a důsledků zobrazuje jejich vzájemnou 

provázanost. 

Hlavním strategickým cílem je růst rentability společnosti, který je zobrazen na vrcholu 

strategické mapy ve finanční perspektivě. Jednotlivé strategické cíle v ostatních 

perspektivách ovlivňují tento primární cíl společnosti.  

Strategické cíle zvyšování kvalifikace zaměstnanců a spokojenost zaměstnanců patřící do 

perspektivy učení se a růstu mají vliv na kvalitu poskytovaných výrobků. Je důležité, aby 

zaměstnanci uměli správně zacházet s výrobními technologiemi a materiálem, uměli číst 

z pracovních výkresů, dodržovali vhodné výrobní postupy, aby mohla být zajištěna 

vysoká kvalita výrobků. Správně motivovaní pracovníci mají snahu, aby byl výrobek 

vyprodukován v co nejvyšší kvalitě. Strategický cíl zvyšování produktivity práce, který 

byl stanoven v perspektivě interních procesů, je ovlivňován zvyšováním kvalifikace, 

získáváním nových zaměstnanců a spokojeností zaměstnanců. Je nezbytné, aby správné 

pracovní postupy znali všichni výrobní pracovníci, včetně nově přijatých. Dále je 

nezbytné správně motivovat zaměstnance a zajistit jejich spokojenost. Noví pracovníci 

postupně nabývají zkušenosti a po zaučení a osvojení si výrobního procesu jsou schopni 
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vyprodukovat to, co ostatní zaměstnanci. Vyšší produktivita práce přispívá ke snižování 

nákladové náročnosti, a také růstu tržeb při vyprodukování většího množství výrobků. 

Strategický cíl výstavba nové výrobní haly nacházející se v perspektivě interních procesů 

ovlivňuje produktivitu práce zaměstnanců, neboť větší prostor umožní provádění více 

dílčích úkonů najednou, čímž bude možné zkrátit výrobní proces a vyprodukovat tak více 

výrobků. Dojde ke zlepšení organizace práce, zefektivnění výroby a bude možná 

snadnější a lepší manipulace s materiálem mezi skladem a halou. Daný cíl má dále vliv 

na získávání nových zákazníků. Větší prostory by usnadnily skladování a umožnily by 

vyrobit více produktů a tím pádem dodat zastřešení více zákazníkům. Strategický cíl 

kvalita výrobků má vliv na loajalitu odběratelů a získávání nových zákazníků. Když jsou 

zákazníci spokojeni s poskytovanými službami, vracejí se a předávají pozitivní reference 

svému okolí a společnost tak může získat nové odběratele. Strategický cíl získávání 

nových zákazníků je ovlivňován také růstem povědomí o společnosti. Dostávat se do 

povědomí mezi větší okruh potenciálních zákazníků je také velmi důležité, protože dobré 

povědomí hraje velkou roli při výběru společnosti. Ve finanční perspektivě je růst tržeb 

ovlivňován loajalitou odběratelů, získáváním nových zákazníků a také již zmiňovanou 

produktivitou práce. Opětovné nákupy od společností odebírajících zastřešení  

a zvyšování počtu nových zákazníků přispívají k růstu tržeb. Strategické cíle snižování 

nákladové náročnosti a růst tržeb naplňují primární cíl společnosti, kterým je růst 

rentability společnosti. 
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Obrázek č.  9: Strategická mapa 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.6 Shrnutí strategických cílů 

V následující tabulce je shrnuto všech dvanáct strategických cílů v jednotlivých perspektivách BSC. Jsou zde zobrazeny jejich měřítka, 

současné a cílové hodnoty, frekvence měření a v neposlední řadě strategické akce, které napomáhají k dosažení stanovených cílů. 

Tabulka č.  19: Shrnutí strategických cílů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Perspektiva Strategický cíl Měřítko Jednotka 
Současná 

hodnota 

Cílová 

hodnota 

Frekvence 

měření 
Strategické akce (hybatelé) 

Finanční 

perspektiva 

Růst rentability 

společnosti 

Rentabilita vlastního 

kapitálu (ROE) 
% 10,85 % 12 % pololetně 

Strategické cíle ostatních 

perspektiv 

Finanční 

perspektiva 
Růst tržeb 

Dosažená hodnota 

tržeb 
Kč 13 596 000 Kč 

14 550 000 Kč 

a více 
ročně Ostatní strategické cíle 

Finanční 

perspektiva 

Snižování 

nákladové 

náročnosti 

Náklady na 

materiál/tržby 
% 51,2 % 49,4 % ročně 

Změna dodavatele vstupního 

materiálu 

Zákaznická 

perspektiva 

Loajalita 

odběratelů 

Počet odebraných 

zastřešení 

jednotlivými 

společnostmi 

ks 24 ks 25 ks ročně 

Budování dobrých vztahů s 

obchodními partnery, zajištění 

hladkého průběhu komunikace a 

příjemného jednání se zákazníky, 

přizpůsobování se potřebám a 

přáním zákazníka, zvyšování 

spokojenosti zákazníků, nabízení 

kvalitních produktů za přijatelnou 

cenu, poskytování benefitů 
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Zákaznická 

perspektiva 

Získávání 

nových 

zákazníků 

Počet nových 

zákazníků v České 

republice 

osoba 110 115 ročně 

Vyhledávání nových obchodních 

příležitostí, vstup na nové trhy, 

růst povědomí o společnosti, 

přizpůsobování se potřebám a 

přáním zákazníka, poskytování 

kvalitních výrobků za přijatelnou 

cenu 

Počet nových 

zákazníků v 

zahraničí 

osoba 30 35 ročně 

Zákaznická 

perspektiva 

Růst povědomí o 

společnosti 

Počet reklamních 

spotů v rádiu 
počet 0 1 ročně 

Reklama v rádiu, reklama na 

internetu a v regionálních 

denících, stánek na stavebním 

veletrhu, webové stránky, kladné 

reference 

Náklady vynaložené 

na propagaci 
Kč 400 000 Kč 420 000 Kč ročně 

Perspektiva 

interních 

procesů 

Kvalita 

poskytovaných 

výrobků 

Počet 

reklamací/celkový 

počet vyrobených 

zastřešení 

% 0,03 % < 0,03 % pololetně 

Vhodný výběr dodavatelů, 

budování dobrých vztahů s 

dodavateli, správné manipulování 

s materiálem, dodržování 

vhodných výrobních postupů, 

vhodné uskladnění materiálu a 

produktu, pokyny pro správné 

zacházení s výrobkem 

Perspektiva 

interních 

procesů 

Zvyšování 

produktivity 

práce 

zaměstnanců 

Přidaná hodnota na 

jednoho 

zaměstnance 

Kč 349 385 Kč 351 000 Kč čtvrtletně 

Správné přidělování činností 

zaměstnancům, spolupráce při 

výrobě, dobrá organizace práce a 

znalost výrobních postupů, 

používání výkonnějších strojů a 

nářadí, správná motivace 

zaměstnanců 
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Perspektiva 

interních 

procesů 

Výstavba nové 

výrobní haly 

Plocha pozemku  m2 − 4 500 m2 ročně Získání úvěru, koupě pozemku, 

zajištění stavební společnosti a 

projektu, stavební povolení, 

výstavba haly, kolaudace, uvedení 

do provozu 

Náklady vynaložené 

na koupi pozemku a 

výstavbu haly 

Kč − 8 665 000 Kč ročně 

Perspektiva 

učení se a 

růstu 

Zvyšování 

kvalifikace 

zaměstnanců 

Počet odborných 

školení, 

vzdělávacích kurzů 

ks 5 ks 7 ks ročně Zajištění pravidelných školení a 

kurzů s cílem prohloubit dosavadní 

znalosti zaměstnanců Náklady vynaložené 

na vzdělávání 
Kč 6 100 Kč 11 500 Kč ročně 

Perspektiva 

učení se a 

růstu 

Nábor nových 

zaměstnanců 

Počet nově přijatých 

zaměstnanců/zaměst

nanci celkem 

% 8,33 % 15,38 % ročně 

Nabízení volných pracovních míst 

vhodným způsobem, zdůrazňování 

výhod plynoucích z pracovního 

poměru, vytváření pracovních 

příležitostí pro brigádníky 

Perspektiva 

učení se a 

růstu 

Spokojenost 

zaměstnanců 
Osobní rozhovory %  85 % 90 %  pololetně 

Zajištění příjemného pracovního 

prostředí, vhodně nastavený 

systém odměňování, zabezpečení 

dostatečné informovanosti, 

pořádání firemních akcí, zjišťování 

informací o potřebách 

zaměstnanců 
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4.7 Přínosy a rizika spojená s implementací BSC 

V následující kapitole budou vytyčeny přínosy a rizika plynoucí ze zavedení konceptu 

BSC do společnosti. 

Přínosy projektu BSC pro společnost: 

• objasnění strategie společnosti a její následné převedení do strategických cílů, 

• lepší pochopení vzájemné provázanosti mezi jednotlivými strategickými cíli za 

pomoci strategické mapy, 

• zaměření se nejen na finanční situaci společnosti, ale také oblasti týkající se 

zákazníků, zaměstnanců a vnitřních procesů ve firmě, 

• naplňování jednotlivých cílů přispívá k růstu hodnoty firmy, tedy primárního cíle 

společnosti, 

• lepší kontrola plnění vytyčených strategických cílů pomocí měřítek a možnost 

pozorování jejich vývoje, 

• výhody, které získává společnost plněním cílů v oblasti zákaznické perspektivy je 

budování dlouhodobých vztahů s odběratelskými společnostmi, získávání více 

nových zákazníků a rozšiřování povědomí o společnosti mezi větší okruh 

potencionálních zákazníků, 

• zefektivnění interních procesů ve společnosti, a to nejen ve výrobě, ale  

i administrativě, 

• přínosy plynoucí z plnění cílů v perspektivě učení se a růstu jsou prohlubování 

znalostí zaměstnanců, získávání nových pracovitých a zručných pracovníků, 

zvyšování spokojenosti zaměstnanců zaměřením se na oblasti, kde byly zjištěny 

nedostatky, 

• vytvoření zpětné vazby, zlepšování komunikace ve společnosti a zvýšení 

informovanosti zaměstnanců. 

Rizika plynoucí z implementace BSC: 

• chybně zvolený implementační tým, 

• neporozumění smyslu konceptu BSC, 

• špatná komunikace, 
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• nedostatečná provázanost mezi strategiemi a cíli, 

• špatně stanovená měřítka, 

• nereálné cílové hodnoty, 

• neochota ze strany zaměstnanců, 

• nedodržení časového harmonogramu. 

Při každém novém projektu či činnosti se mohou objevit určité překážky, které brání 

úspěšné realizaci a model BSC není výjimkou. Je potřeba analyzovat případná rizika, 

která mohou na projekt působit a následně navrhnout opatření, jenž jejich dopad 

eliminují, popřípadě zmírní. 

U jednotlivých rizik musíme stanovit pravděpodobnost výskytu a úroveň závažnosti 

jejich dopadu. Součinem těchto dvou hodnot získáme celkovou míru rizika. Odhad 

úrovně závažnosti rizika je znázorněn v níže uvedeném maticovém diagramu. Zelená 

barva v diagramu znázorňuje rizika, která jsou nízká až zanedbatelná. Odhad rizika zde 

dosahuje hodnoty menší nebo rovný 4. Oranžové označení poukazuje na závažnost 

střední, kdy riziko může nabývat hodnot od 5 do 12. Červená barva značí riziko 

nepřijatelné, které by mohlo zapříčinit vážné problémy. Riziko zde dosahuje hodnot mezi 

15 a 25. 

Tabulka č.  20: Odhad úrovně závažnosti rizik 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  

 V následující tabulce jsou blíženy popsány jednotlivá rizika, jejich následky, 

pravděpodobnost výskytu, stupeň závažnosti a možné návrhy opatření na eliminaci, 

popřípadě zmírnění rizik. 

 

R1 R2 R3 R4 R5

zanedbatelné lehké střední těžké katastrofa

V5 velmi vysoká 5 10 15 20 25

V4 vysoká 4 8 12 16 20

V3 střední 3 6 9 12 15

V2 nízká 2 4 6 8 10

V1 velmi nízká 1 2 3 4 5

Stupeň závažnosti dopadu rizika

Pravděpodobnost 

výskytu

Odhad úrovně závažnosti 

rizik
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Tabulka č.  21: Shrnutí rizik plynoucí z implementace BSC 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Riziko Následky rizika 

Stupeň 

výskytu 

(V) 

Stupeň 

závažnosti 

(R) 

Míra 

rizika 

Návrhy opatření na eliminaci/zmírnění 

rizik 

Chybně zvolený implementační tým 

Nedostatečná 

komunikace a 

spolupráce, vznik 

konfliktů 

2 4 8 

Dopředu určit vhodné kandidáty, kteří 

budou s projektem dostatečně seznámeni a 

budou ochotni se na něm podílet a 

prohlubovat si znalosti 

Neporozumění smyslu konceptu BSC 

Chybné provedení a 

ukončení projektu 

4 5 20 
Zajištění dostatečného proškolení všech 

zúčastněných, kteří se na projektu BSC 

budou podílet 

Špatná komunikace Možnost konfliktů 
3 4 12 

Určení způsobu a četnost komunikace 

Nedostatečná provázanost mezi 

strategiemi a cíli  

Nepoužitelnost modelu 

BSC 
3 5 15 Zpětná kontrola souvislosti mezi 

definovanou strategií a stanovenými cíli 

Špatně stanovená měřítka 

Získání nepotřebných 

výsledků 
2 5 10 Požádat o radu odborníka, který se na 

danou problematiku specializuje 

Nereálné cílové hodnoty 

Neschopnost dosáhnout 

stanovených hodnot 
3 4 12 

Stanovení hodnot, které jsou více reálné 

Neochota ze strany zaměstnanců Možnost konfliktů 
3 4 12 Zajistit správnou a dostatečnou motivaci 

zaměstnanců 

Nedodržení časového harmonogramu 

Zpoždění implementace 

projektu BSC 
3 1 3 Potřeba vytvořit časovou rezervu pro případ 

nečekaných událostí 
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ZÁVĚR 

V rámci diplomové práce byla zhodnocena výkonnost společnosti ALMIPA plus s.r.o. 

prostřednictvím metody Balanced Scorecard. Vybraná společnost se zabývá výrobou 

bazénových zastřešení. 

V úvodní části byly přiblíženy základní teoretická východiska potřebná pro pochopení 

problematiky výkonnosti, jejího měření a vybraných systémů řízení výkonnosti 

společnosti. Větší důraz byl kladen na metodu Balanced Scorecard, její čtyři perspektivy, 

způsob tvorby a implementaci. Rovněž byla popsána oblast strategické a finanční 

analýzy. 

V analytické části byla v první řadě představena společnost ALMIPA plus s.r.o. a její 

výrobní program. Následně byla provedena analýza zvolených finančních poměrových 

ukazatelů v letech 2015-2019, na základě které lze usoudit, že se společnosti daří. 

Společnost je schopna hradit veškeré své krátkodobé závazky, ale měla by se zaměřit na 

to, jak přebytečnou likviditu co nejefektivněji využít a zvážit investiční příležitosti. 

Aktiva společnosti jsou financována převážně vlastními zdroji a v případě, že by si 

společnost chtěla vzít úvěr na výstavbu nové výrobní haly, neměla by mít problém jej 

získat s ohledem na zjištěné skutečnosti. Rentability dosahují uspokojivých výsledků  

a ukazatele aktivity jsou vzhledem k předmětu podnikání také na dobré úrovni. Značná 

část byla zaměřena i na metody strategického řízení, konkrétně Porterův model a PESTLE 

analýzu. Poznatky z daných metod byly využity jako podklad pro sestavení SWOT 

analýzy. Velmi silnou stránku lze spatřovat v kvalitě produkovaných výrobků a osobitém 

přístupu k zákazníkům. Dalším velkým plusem jsou velmi dobře propracované webové 

stránky, pevné zázemí rodinné firmy a také využívání moderních technologií při výrobě. 

Naopak slabou stránkou jsou pronajaté výrobní a skladovací prostory, jelikož jsou při 

stávající produkci nedostačující. Příležitostí tak pro společnost může být výstavba vlastní 

výrobní haly, ale také rozšiřování exportu do zahraničí a rozšíření produkce o výrobu 

bazénů. Hrozbami by pro společnost mohly být rostoucí ceny vstupního materiálu, velká 

konkurence na trhu a případné zpomalování ekonomiky a následná recese. 

Závěrečná část práce se soustředí na návrh zavedení metody BSC do společnosti. V prvé 

řadě byla objasněna vize a strategie společnosti. V rámci finanční perspektivy byly 
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vytyčeny strategické cíle růst rentability společnosti, růst tržeb a snižování nákladové 

náročnosti. Zákaznická perspektiva byla zaměřena na loajalitu odběratelů, získávání 

nových zákazníků a růst povědomí o společnosti. Perspektiva interních procesů 

obsahovala strategické cíle jako kvalitu poskytovaných výrobků, zvýšení produktivity 

práce a výstavbu nové výrobní haly. V perspektivě učení se a růstu byly stanoveny cíle 

zvyšování kvalifikace, nábor nových zaměstnanců a v neposlední řadě spokojenost 

stávajících zaměstnanců. Ve všech čtyřech perspektivách byly vytyčeny strategické cíle, 

navrhnuty měřítka, stanoveny strategické akce, jejichž záměrem je plnění daných cílů, 

dále byly určeny současné a cílové hodnoty, a také četnost měření. Vzájemná provázanost 

všech dvanácti strategických cílů byla vyobrazena prostřednictvím strategické mapy, kdy 

jednotlivé cíle ve všech perspektivách BSC pomáhají naplňovat hlavní strategický cíl, 

kterým je růst rentability společnosti. 

Návrhová část je zakončena přínosy a riziky, která jsou spojena se zaváděním modelu 

BSC do společnosti. Přínos lze spatřovat v objasnění strategie, specifikování 

strategických cílů, lepším pochopení vzájemné provázanosti mezi těmito cíli a lepší 

kontrole plnění stanovených cílů za pomoci měřítek a cílových hodnot. Výhody plynou 

také z plnění jednotlivých strategických cílů. Mezi rizika spojené s implementací 

konceptu BSC můžeme zařadit například neporozumění smyslu konceptu BSC, 

nedostatečná provázanost mezi strategiemi a cíli, nereálné cílové hodnoty. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo zhodnotit výkonnost společnosti  

ALMIPA plus s.r.o. a předložit návrhy na zlepšení výkonnosti zkoumané společnosti 

v budoucnu pomocí metody Balanced Scorecard. Lze říci, že daný cíl se podařilo naplnit. 
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Příloha č. 1: Rozvaha - Aktiva ALMIPA plus s.r.o. v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: (35) 

  AKTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 

  Aktiva celkem 5 870 6 562 6 965 7 098 8 040 

A. Pohledávky za upsaný ZK 0 0 0 0 0 

B. Stálá aktiva 1 605 2 045 1 942 2 052 1 466 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 1 605 2 045 1 942 2 052 1 466 

B.II.2. 

Hmotné movité věci a jejich 

soubory 1 605 2 045 1 942 2 052 1 466 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva 4 235 4 503 5 014 5 039 6 566 

C.I. Zásoby 1 961 2 064 1 950 2 522 2 984 

C.I.1. Materiál 1 961 2 064 1 950 2 522 2 984 

C.II. Pohledávky  688 85 102 81 144 

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

C.II.1.1. 

Pohledávky z obchodních 

vztahů 0 0 0 0 0 

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 688 85 102 81 144 

C.II.2.1. 

Pohledávky z obchodních 

vztahů 232 0 2 3 114 

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 456 85 100 78 30 

C.III. Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

C.IV. Peněžní prostředky 1 586 2 354 2 962 2 436 3 438 

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 171 446 329 679 1 052 

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 1 415 1 908 2 633 1 757 2 386 

D. Časové rozlišení aktiv 30 14 9 7 8 

D.1. Náklady příštích období 30 14 9 7 8 

 

 

 

 

 

 



ii 

Příloha č. 2: Rozvaha - Pasiva ALMIPA plus s.r.o. v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: (35) 

  PASIVA 2015 2016 2017 2018 2019 

  Pasiva celkem 5 870 6 562 6 965 7 098 8 040 

A. Vlastní kapitál 2 753 3 467 4 204 4 672 5 242 

A.I. Základní kapitál 200 200 200 200 200 

A.II. Ážio a kapitálové fondy 1 919 1 919 1 659 1 659 1 659 

A.III. Fondy ze zisku 9 9 9 9 9 

A.IV. 

Výsledek hospodaření 

minulých let 354 625 1 339 2 335 2 805 

A.IV.I. Nerozdělený zisk minulých let 354 625 1 339 2 335 2 805 

A.V. 

Výsledek hospodaření běžného 

účetního období 271 714 997 469 569 

B. + C. Cizí zdroje 3 111 3 095 2 761 2 426 2 794 

B. Rezervy 0 0 0 0 0 

C. Závazky 3 111 3 095 2 761 2 426 2 794 

C.I. Dlouhodobé závazky 2 484 1 731 1 338 928 500 

C.I.2. 

Závazky k úvěrovým 

institucím 2 472 1 715 1 321 911 483 

C.I.4. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 

C.I.9. Závazky - ostatní 12 16 17 17 17 

C.II. Krátkodobé závazky 627 1 364 1 423 1 498 2 294 

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 246 1 027 689 954 1 717 

C.II.4 Závazky z obchodních vztahů 249 50 285 247 264 

C.II.8. Závazky ostatní 132 287 449 297 313 

D. Časové rozlišení pasiv 6 0 0 0 4 

D.1. Výdaje příštích období 6 0 0 0 4 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

Příloha č. 3a: Výkaz zisku a ztráty ALMIPA plus s.r.o. v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: (36) 

  Položky 2015 2016 2017 2018 2019 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 10 025 12 068 13 836 12 290 13 596 

II. Tržby za prodej zboží 87 15 0 4 0 

A. Výkonová spotřeba 7 793 8 496 9 115 8 186 9 054 

A.1. 

Náklady vynaložené na prodané 

zboží  45 119 0 4 0 

A.2. Spotřeba materiálu a energie 6 097 6 765 7 276 6 337 6 959 

A.3. Služby 1 651 1 612 1 839 1 845 2 095 

B. 

Změna stavu zásob vlastní 

činnosti 0 0 0 0 0 

C. Aktivace 0 0 0 0 0 

D. Osobní náklady 1 334 1 617 2 470 2 572 2 950 

D.1. Mzdové náklady 996 1 209 1 854 1 921 2 212 

D.2. 

Náklady na sociální zabezpečení, 

zdravotní pojištění a ostatní 

náklady 338 408 616 651 738 

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 604 901 796 769 741 

III. Ostatní provozní výnosy 56 8 1 0 3 

F. Ostatní provozní náklady 56 84 99 132 97 

* Provozní výsledek hospodaření 381 993 1 357 635 757 
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Příloha č. 3b: Výkaz zisku a ztráty ALMIPA plus s.r.o. v tis. Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle: (36) 

  Položky 2015 2016 2017 2018 2019 

IV. 

Výnosy z dlouhodobého 

finančního majetku - podíly 0 0 0 0 0 

G. 

Náklady vynaložené na prodané 

podíly 0 0 0 0 0 

V. 

Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku  0 0 0 0 0 

H. 

Náklady související s ostatním 

dlouhodobým finančním 

majetkem 0 0 0 0 0 

VI. 

Výnosové úroky a podobné 

výnosy 0 0 0 0 0 

I. 

Úpravy hodnot a rezervy ve 

finanční oblasti 0 0 0 0 0 

J. 

Nákladové úroky a podobné 

náklady 0 85 65 47 30 

VII. Ostatní finanční výnosy 24 2 39 61 24 

K. Ostatní finanční náklady 62 17 93 60 38 

* Finanční výsledek hospodaření -38 -100 -119 -46 -44 

** 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním 343 893 1 238 589 713 

L. Daň z příjmů 72 179 241 120 144 

** Výsledek hospodaření po zdanění 271 714 997 469 569 

M. 

Převod podílu na výsledku 

hospodaření společníkům  0 0 0 0 0 

*** 

Výsledek hospodaření za účetní 

období 271 714 997 469 569 

 

 

 

 

 

 

 

 


