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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti vybrané společnosti 

prostřednictvím metody Balanced Scorecard. Práce je rozdělena do čtyř části, a to na cíle 

práce, metody a postupy zpracování, teoretická východiska, analytickou a návrhovou 

část. Teoretická část se zaměřuje na měření výkonnosti podniku a teoretické poznatky 

získané z odborné literatury, které budou následně použity v dalších částech práce. 

Prostřednictvím analytické části práce je představena vybraná společnost a provedena jak 

finanční, tak i strategická analýza podniku. Poslední část práce se věnuje tvorbě modelu 

Balanced scorecard s cílem zlepšit výkonnost podniku.  

 

Abstract 

The master´s thesis focuses on the evaluation of the performance of a selected company 

using the Balanced Scorecard method. The work is divided into four parts, namely the 

objectives of the work, methods and procedures of processing, theoretical background, 

analytical and design part. The theoretical part focuses on measuring the performance of 

the company and theoretical knowledge gained from the literature, which will then be 

used in other parts of the work. Through the analytical part of the work, a selected 

company is introduced and both financial and strategic analysis of the company is 

performed. The last part of the work is devoted to the creation of the Balanced scorecard 

model in order to improve the company's performance. 
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Úvod 

Tématem diplomové práce je hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced 

Scorecard. Tato metoda využívá i finanční analýzu k hodnocení současného stavu 

podniku, a právě díky tomu, že jsem se již touto analýzou zabývala v bakalářské práci, 

zapracovala jsem některé poznatky i do diplomové práce.  

Strategický systém měření výkonnosti podniku nevyužívá pouze finanční ukazatele, ale i 

nefinanční a tím pomáhá manažerům sledovat veškeré podnikové procesy. K měření 

výkonnosti využívá čtyři perspektivy a to finanční, zákaznickou, interních procesů a 

učení se a růstu. Díky tomu, že umožňuje převádět vizi a strategii podniku do jednotlivých 

strategických cílů a měřítek v rámci čtyř perspektiv, vytváří ucelený soubor ukazatelů 

sloužících k posuzování systému řízení a zlepšování výkonnosti podniku.  

Diplomová práce je rozdělena na čtyři hlavní části. Nejprve jsou sepsány cíle, metody a 

postupy zpracování práce. Poté v teoretické části jsou nejprve přiblíženy pojmy jako 

výkonnost, měření výkonnosti a strategie. Také je blíže specifikována metoda Balanced 

Scorecard, kde jsou popsány jednotlivé perspektivy modelu, propojení modelu se strategií 

podniku, tvorba a implementace modelu. Nakonec jsou vymezeny i další metody měření 

výkonnosti podniku, a to EFQM Excellence Model, Benchmarking a Six Sigma.  

V třetí analytické části práce je nejdříve popsána vybraná společnost, zejména její 

historie, předmět podnikání a ukázka výrobků. Prostřednictvím finanční analýzy je 

provedeno zhodnocení současné finanční situace podniku za období 2015 až 2018. 

Doplňující analýzou vnitřního prostředí podniku je PESTLE analýza. Poznatky získané 

z těchto analýz jsou shrnuty ve SWOT analýze. 

Poslední část práce představuje vlastní návrhovou část, a tedy aplikaci metody Balanced 

Scorecard ve vybrané společnosti. Jako první je zde popsána vize a strategie samotné 

společnosti, ze které jsou následně specifikované jednotlivé strategické cíle v rámci každé 

perspektivy modelu. Ke každému strategickému cíli jsou stanoveny měřítka, jejich 

jednotky, současné hodnoty, odhadnuty cílové hodnoty a sepsány strategické akce 

ovlivňující cíle. Pro lepší orientaci mezi propojeností jednotlivých strategických cílů je 

vytvořena strategická mapa. Nakonec jsou sepsány rizika a přínosy spojené se zavedením 

modelu do společnosti.   
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1  Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Hlavním cílem této práce je hodnocení výkonnosti společnosti STEELTEC CZ, s.r.o. 

pomocí metody Balanced Scorecard. Pro dosažení tohoto cíle je potřebné provést 

analýzy, navrhnout měřítka a ukazatele výkonnosti, jak finanční, tak i nefinanční, které 

vedou ke splnění strategických cílů.  

Dílčí cíle práce: 

• na základě literární rešerše sepsat teoretická východiska pro hodnocení 

výkonnosti podniku, zaměřené nejvíce na metodu Balanced Scorecard, která je 

hlavní metodou použitou pro zpracování diplomové práce, 

• představit společnost a vypracovat analýzy současného stavu podniku, za pomocí 

finanční analýzy, PESTLE analýzy a SWOT analýzy, 

• popsat vize, strategie a cíle společnosti pro následné vyhodnocení výkonnosti, 

• zhodnotit výkonnost podniku pomocí metody Balance Scorecard, prostřednictvím 

které budou navrženy v každé ze čtyř perspektiv modelu strategické cíle a měřítka 

spolu s hybateli těchto cílů, které by měly vést ke splnění strategických cílů 

podniku. 

Met od y  zp ra co ván í  

Při zpracování práce byly využity určité metody. V první řadě metoda pozorování, 

protože je základem jakékoliv práce a skrze kterou jsou cílevědomě, plánovitě a 

systematicky sledovány určité skutečnosti. Následně metoda srovnávání, která se využívá 

jak při získávání poznatků a faktů tak i při jejich zpracování. Považuje se za základní 

metodu hodnocení, jelikož se pomocí ní zjišťují shodné a rozdílné stránky u dvou či více 

odlišných předmětů. Srovnávání se od sebe může lišit věcně, prostorově či časově. U 

ekonomických a finančních rozborů se používají především konkrétní podoby 

porovnávání plánu – skutečnosti – normy, mezipodnikové, srovnání nejlepších či 

průměrných výsledků do stejnorodých skupin, ale i srovnávání vývoje v časové řadě. 

Jeden ze způsobů srovnávání je pojmout ho jako nástroj měření, zjišťování a 

objektivizace (Synek, 2007, s. 19-20).  

Rovněž byly použity analyticko-syntetické poznávací procesy, mezi které patří analýza 

spolu se syntézou, kde analýzou se rozumí myšlenkové rozložení zkoumaného předmětu 

na jednotlivé části, které se stávají předmětem dalšího zkoumání. Díky tomuto rozložení 
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můžeme lépe poznat jev jako celek a tím odhalit vzájemné vazby mezi jednotlivými 

rozhodujícími prvky zkoumaného předmětu, poznat a odhalit zákonitosti fungování 

systému. Naopak syntéza je myšlenkové spojení jednotlivých částí v celek. U syntézy 

sledujeme podstatné souvislosti mezi jednotlivými složkami jevu, čímž lépe a hlouběji 

poznáváme jev jako celek a odhalí se vnitřní zákonitosti fungování a vývoj jevu. Tyto 

metody jsou neoddělitelné a jedna nemůže být bez druhé, protože se navzájem prolínají 

a doplňují (Synek, 2007, s. 20-21). 

Posledními metodami jsou indukce a dedukce. Indukce je takový způsob myšlení, kde na 

základě mnoha poznatků o jednotlivostech vyvozujeme obecné závěry. Díky induktivním 

úsudkům se dostaneme k podstatě jevů a stanovíme jejich zákonitosti. Dedukce znamená 

přechod od obecnějších závěru, tvrzení a soudů k méně obecným. Indukce s dedukcí 

spolu úzce souvisí, protože indukcí dospíváme na základě zkoumání jednotlivých jevů 

praxe k teoretickým zobecněním a dedukcí si naopak teoretické závěry ověřujeme praxí 

(Synek, 2007, s. 22). 
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2 Teoretická východiska 

V úvodní části této kapitoly je definována výkonnost podniku, funkce měření výkonnosti 

a nástroje řízení strategie a výkonnosti podniku. Následuje teorie zaměřená z největší 

části na Balanced scorecard metodu, která bude využita v návrhové části této práce.  

2.1  Výkonnost podniku 

„Výkonnost znamená charakteristiku, která popisuje způsob, respektive průběh, jakým 

zkoumaný subjekt vykonává určitou činnost, na základě podobnosti s referenčním 

způsobem vykonání (průběh) této činnosti. Interpretace této charakteristiky předpokládá 

schopnost porovnání zkoumaného a referenčního jevu z hlediska stanovené kriteriální 

škály“ (Pavelková, 2012, s. 17). 

Za posledních čtyřicet až padesát let přibylo mnoho nových úvah o přístupech, metodách 

nástrojích v oblasti měření výkonnosti.  Sedmdesátá a osmdesátá léta přinesla do oblasti 

měření výkonnosti tři významné tendence, a to hledání nových měřítek výkonnosti 

podniku, která zahrnují do oblasti měření výkonnosti dopady současné činnosti podniku 

s ohledem na budoucí vývoj výkonnosti podniku, dále dochází k harmonizaci obsahu a 

metod zjišťování těchto měřítek, které by zajistily srozumitelnost a relevanci získaných 

informací o výkonnosti i pro uživatele, poslední je rostoucí důraz  odpovědnostního 

pohledu na výkonnost (Wagner, 2009, s. 122-124). 

Během mnoha předcházejících desetiletí byla vyvinuta široká škála kritérii vyjadřujících 

výkonnost podniku z pohledu vlastníků společnosti. Historický pohled ukazuje vývoj 

názorů na měření výkonnosti a pojímání výkonnosti od měření ziskových marží a růstu 

zisků k měření rentability investovaného kapitálu až k moderním konceptům, které jsou 

založeny na tvorbě hodnoty pro vlastníky a hodnotovém řízení (Pavelková, 2012, s. 13). 

Tab. 1 Vývoj ukazatelů finanční výkonnosti podniku 

(Zdroj: Pavelková, 2012, s. 14) 

1.Generace 2.Generace 3.Generace 4.Generace 

„Zisková marže“ „Růst zisku“ „Výnosnost kapitálu“ 

(ROE, ROI, ROA) 

„Tvorba hodnoty 

pro vlastníky“ 

Zisk 

Tržby 

Maximalizace 

zisku 

Zisk 

Investovaný kapitál 

EVA, volné  

cash flow 
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2.2  Měření výkonnosti  

Znamená měření činností, u kterých dochází k přiřazení hodnoty určité charakteristiky 

zkoumaného objektu. Výsledkem činnosti je hodnota vztahující se k této charakteristice, 

která by mohla být využita k popisu určité charakteristiky objektu, a to za předpokladu, 

že známe klíč k její interpretaci (Wagner, 2009, s. 35). 

Mezi důvody, proč člověk provádí měření, řadíme: 

• Funkce podpory paměti, tím nám měření pomáhá uchovávat údaje o objektu a 

jeho charakteristikách k určitému okamžiku či období jeho vývoje. Původní obraz 

o objektu je nám k dispozici i tehdy, pokud objekt není přítomen nebo se jeho 

vlastnosti změnily (Wagner, 2009, s. 35). 

• Funkce podpory srovnávání, skrze tuto funkci nám měření dovoluje porovnávat 

charakteristiky odlišných subjektů, bez ohledu na to, zda objekty jsou či nejsou 

měřitelné ve stejném okamžiku (Wagner, 2009, s. 35). 

• Funkce podpory objektivizace a šíře smyslového poznání, kdy měření 

umožňuje objektivizovat naše subjektivní smyslové vnímání objektů (pomocí 

technických nástrojů), či popsat charakteristiky objektu, které jsou lidskými 

smysly nepostižitelné (Wagner, 2009, s. 35). 

• Funkce podpory hloubky poznání, prostřednictvím této funkce nám měření 

umožňuje popsat i takové charakteristiky objektu, které byly objektu druhotně 

přisouzeny člověkem, a které nejsou přímo zachytitelné lidskými smysly ani 

technickými nástroji (Wagner, 2009, s. 35).   

• Funkce zprostředkování poznání, tato funkce měření dovoluje komunikovat 

údaje o charakteristikách zkoumaného objektu i osobám, které nemají tu možnost 

přímo pozorovat daný objekt, a tím jim sjednat zprostředkované poznání 

zkoumaného objektu (Wagner, 2009, s. 36). 

• Funkce důkazní, u tohoto měření nelze plně překonat subjektivnost, ale může 

posloužit jako důkaz ve sporu, jestli určitý jev nastal, nebo ne (Wagner, 2009, s. 

36). 

Z uživatelského hlediska je patřičné chápat měření jako proces, jehož cílem je zajistit 

požadované informace o zkoumaném objektu pro uživatele. Proces měření se skládá 

z následujících fází: 
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• Vytvoření modelu, který bude tvořit základ pro uskutečnění měření a interních 

výsledků. Určujeme přesněji, které prvky, vztahy a charakteristiky budou 

předmětem zkoumání. Cílem není a nikdy ani být nemůže zhotovení druhého 

originálu či dvojníka zkoumaného objektu, ale na základě poznání skutečného 

objektu vytvořit jeho účelově orientovaný obraz. Je podstatné brát vždy v úvahu, 

jakým způsobem vybíráme úhel pohledu na skutečnost, a tím pádem i na to, jaký 

model se navrhne, protože tím je určen průběh všech ostatních fází procesu měření 

(Wagner, 2009, s. 36).  

• Volba metod a nástrojů, které budou následně použity pro měření. Nejdříve je 

potřebné si vyjasnit, co bude předmětem zájmu při měření a pak se teprve můžeme 

přesunou k otázce, jakým způsobem (metodou) měření uskutečníme (Wagner, 

2009, s. 36). 

• Získání požadovaných hodnot, lze označit jako fázi měření. Dochází buď to 

přímo, nebo prostřednictvím určitého nástroje k „přiblížení“ zkoumajícího 

subjektu ke zkoumanému objektu za účelem „odečtu“ zkoumaných údajů 

(Wagner, 2009, s. 37).  

• Zaznamenání a uchování získaných hodnot, představuje důležitou technicko-

metodickou fázi v procesu měření. Cílem je včasné, s nejméně množstvím chyb 

uskutečněné, a přitom s co nejnižším vynaloženým úsilím provedené 

zaznamenání údajů, které umožní jejich integrované zpracování a bezpečné 

uchování (Wagner, 2009, s. 37).  

• Třídění a interpretace hodnot, slouží jako příprava pro komunikaci informace 

uživatelům. Dochází ke zpracování primárních údajů o zkoumaném objektu, 

pomocí postupů, kterými jsou třídění, uspořádání, analýza, porovnání nebo 

syntéza. Po zpracování údajů se hodnoty můžou posuzovat dle kritérií 

stanovených uživateli. Tato kritéria by měla navazovat na model vytvořený na 

začátku procesu měření (Wagner, 2009, s. 37). 

• Ověření informací, za pomoci nezávislého subjektu. Cílem je eliminace 

záměrných i neúmyslných projevů subjektivity v procesu měření a snaha o to, aby 

měření bylo co nejobjektivnější (Wagner, 2009, s. 37). 

• Komunikace informace uživatelům, je závěrečnou fázi procesu měření. Cílem 

je pomocí adekvátních forem a prostředků komunikace srozumitelně a včas 
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zprostředkovat uživateli informace o zkoumaném objektu a jeho 

charakteristikách. Tato fáze je poměrně často spojována s pojmy jako reporting, 

vykazováni atd. (Wagner, 2009, s. 38). 

2.3  Nástroje řízení strategie a výkonnosti podniku 

„Můžete mít nejlepší provozní procesy na světě, ale pokud vaše správní procesy 

neudávají směr a jeho upřesnění nezbytná k tomu, abyste dosáhli svých cílů, úspěch je 

otázkou štěstí“ (Kaplan, 2010, s. 15). 

Řízení strategie se odlišuje od řízení provozní činnosti, ale obě tyto činnosti mají zásadní 

význam a musí být implementovány do podniku. Mnohdy se stává, že při integraci 

strategie nebo při řízení provozních činností podnikatelské jednotky neuspějí a to proto, 

že nemají systém řízení, který by slaďoval tyto dva důležité procesy. Za systémy řízení 

výkonnosti podniku se považují následují metody: 

• Balanced Scorecard, 

• model excelence Evropské nadace pro řízení jakosti (EFQM), 

• Six Sigma (Kaplan, 2010, s. 16, 20). 

2.3.1 Systém řízení propojující strategie s provozními činnostmi 

Řízení strategie je zpětnovazebně uzavřený proces, kdy jednotlivé části systému ovlivňují 

všechny ostatní části. Cílem systému je proces vypracování strategie. Na následujícím 

obrázku je viditelný proces systému řízení, který propojuje formulování a plánování 

strategie s realizací provozní činnosti (Kaplan, 2010, s. 22, 47).  

V první fázi se vypracuje strategie a podnik se zaměřuje na tři okruhy: 

a. Vyjasnění vlastního poslání, hodnot a vize, které jsou ustanovujícím vodítkem 

pro formulování a realizaci strategie (Kaplan, 2010, s. 23). 

b. Provedení strategické analýzy – přezkoumávají se situace v konkurenčním a 

provozním prostředí podnikatelské jednotky. K tomu se používají informace ze 

tří zdrojů. Prvním je vnější prostředí, které se zkoumá na základě PESTLE 

analýzy (viz dále). Následuje vnitřní prostředí zkoumající vlastní výkonnost a 

způsobilost organizace. Poslední zdroj je existující strategie. Vyhodnocení 

prostředí se shrne do tabulky SWOT (viz níže) určující soubor strategických 

otázek, na které se musí zaměřit strategie (Kaplan, 2010, s. 23-24). 
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c. Formulování strategie – vrcholoví manažeři se snaží najít odpověď na otázku, 

jak se může podnik nejlépe prosazovat v konkurenci (Kaplan, 2010, s. 24). 

Druhou fází je plánování strategie, ve které manažeři plánují strategii na základě 

rozpracovaných strategických cílů, měřítek, cílových hodnot, iniciativ a rozpočtů, jimiž 

se budou řídit jednání a alokování zdrojů (Kaplan, 2010, s. 24).   

Manažeři se často orientují v této fázi na následují kroky: 

▪ Vytvoření map strategie, které popisují proces vytváření hodnoty skrze řadu 

příčinných vazeb mezi cíli v rámci čtyř perspektiv systému BSC. Ve finanční 

perspektivě se popisují výsledky strategie prostřednictvím známých měřítek jako 

například návratnost investice, provozní zisk, tržby na jednoho zákazníka atd. Na 

základě výsledků těchto měřítek se vyhodnocuje, zda je strategie pro akcionáře 

účinná. Perspektiva zákazníků používá měřítka, která jsou spojena se zákazníky, 

mírou jejich udržení a rozvoje. Skrz perspektivu interních procesů lze určit 

několik kritických podnikových procesů sloužících pro naplňování cíle 

v předchozích dvou perspektivách. Poslední perspektiva učení se a růstu určuje 

lidský kapitál, informační kapitál a organizační kapitál, který podporuje vytváření 

hodnoty podnikatelské jednotky. Znázornění příčinných vztahů mezi 

strategickými cíli prostřednictvím strategické mapy představuje východisko pro 

všechny projekty typu BSC (Kaplan, 2010, s. 112-114). 

▪ Výběr měřítek a cílových hodnot – během tohoto kroku manažeři přeměňují 

cíle, které byly vyjádřeny v mapách strategie do podoby systémů BSC a jejich 

měřítek, cílových hodnot a hodnotových deficitů. Celkový hodnotový deficit 

vzniklý v průběhu vypracování strategie je vyjádřen jako rozdíl mezi současným 

a žádoucím stavem, který bývá rozdělen do dílčích deficitů, které by se měly 

v průběhu tří až pěti let vyrovnat (Kaplan, 2010, s. 24-25). 

▪ Výběr strategických iniciativ – čímž se myslí akční programy, které se zaměřují 

na dosažení očekávané výkonnosti s důrazem k cílům vyjádřeným v mapě 

strategie (Kaplan, 2010, s. 25). 

▪ Zavedení STRATEX – tedy vytvoření zvláštní rozpočtové kategorie 

strategických výdajů. Tím se vyžaduje výslovné a cílené financování portfolií 

strategických iniciativ (Kaplan, 2010, s. 25). 
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▪ Vytvoření tematických týmů, kteří mají spolu s vlastníky tématu odpovědnost 

za realizaci strategie v rámci každého tématu a poskytují v souvislosti s ní zpětnou 

vazbu (Kaplan, 2010, s. 25). 

Třetí fáze spočívá ve vylaďování organizace společnosti se strategií a je důležité, aby i 

zaměstnanci znali strategii a byli motivováni k tomu, aby podniku pomáhali s plněním 

strategie. Proto se v tomto procesu zaměřujeme na vyladění podnikatelských jednotek, 

podpůrných jednotek a zaměstnanců. Tato vyladěnost má pro úspěšnou implementace 

strategie důležitou roli a díky stupňovitému přenosu map strategie na nižší úrovně v celé 

organizaci se docílí osvojení duální role, která spočívá v místní optimalizaci a 

v zajišťování vlastního přispění k cílům nejvyšší organizační úrovně (Kaplan, 2010, s. 

26, 168-169). 

Čtvrtou fází je plánování provozní činnosti, protože společnosti potřebují vyladit své 

činnosti zaměřené na zlepšování procesů se strategickými prioritami. V této fázi se 

provádí prognózy tržeb, kapacity zdrojů a dynamické rozpočty s využitím nástrojů, jako 

jsou řízení jakosti a procesů, reegineering, systémy přehledných ukazatelů pro řízení 

procesů a tvorby klouzavých prognóz (Kaplan, 2010, s. 23, 26). 

Předposlední pátou fází je sledování, poznávání a učení se. V tomto procesu se integrují 

informace o provozních činnostech a strategii prostřednictvím pečlivě navržené struktury 

porad vedení, které slouží k přezkoumávání realizace provozní činnosti. Cílem je řešit 

nově vzniklé problémy a získat ponaučení z nashromážděných údajů o provozní činnosti 

(Kaplan, 2010, s. 23, 29, 264). 

Koncovou šestou fází je ověřování a přizpůsobování strategie, kde se využívají údaje o 

interních provozních činnostech a nové údaje o vnějším prostředí a konkurenci. 

K dispozici jsou také údaje, které poskytuje soubor přehledných ukazatelů a měřítek 

systému BSC. Cílem porady sloužící k ověřování a přizpůsobování strategie je nalezení 

odpovědí na otázku, zda zabírá stanovená strategie. Vyhodnocuje se výkonnost strategie 

a zvažují se důsledky posledních změn vnějšího prostředí. Podle toho, jak tým 

vrcholových manažerů aktualizuje svou strategii, tak se i modifikuje mapa strategie 

podnikatelské jednotky a její systém BSC a tím zasáhne i další cyklus plánování strategie 

a realizace provozní činnosti (Kaplan, 2010, s. 23, 30-31).  
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Obrázek 1 Propojení strategie s provozní činností 

(Zdroj: Kaplan, 2010, s. 22) 
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PE STL E ana l ý za  

Využívá se ke strategické analýze faktorů vnějšího prostředí, které by mohly znamenat 

budoucí příležitosti nebo hrozby pro hodnocenou společnost. Je určena ke zkoumání 

různých vnějších faktorů působících na společnost (Grasseová, 2010, s. 178-180). 

Vnější prostředí podniku je tvořeno šesti faktory: politický, ekonomický, sociální, 

technický, legislativní a ekologický (Sommet, 2013, s. 366). 

Mezi politické faktory řadíme např. hodnocení politické stability, zahraniční konflikty, 

regionální nestabilitu, vztah ke státnímu průmyslu atd. Za ekonomické faktory můžeme 

považovat základní makroekonomické situace, jako míru inflace, výši hrubého domácího 

produktu, dále přístup k finančním zdrojům, to znamená výše daňových sazeb, cla apod. 

Sociálními faktory rozumíme např. demografické charakteristiky, makroekonomické 

charakteristiky trhu práce, sociálně-kulturní faktory atd. Za technologické faktory 

můžeme považovat podporu vlády v oblasti výzkumu, nové vynálezy a objevy, rychlost 

morálního zastarání. Mezi legislativní faktory můžeme řadit funkčnost podstatných 

zákonných norem, čí chybějící legislativu a další faktory. Poslední jsou ekologické 

faktory např. přírodní a klimatické změny, globální oteplování, legislativní omezení apod 

(Grasseová, 2012, s. 179-180). 

S WOT  an a l ý z a  

Definice dle Grasseové (2010, s. 296): „SWOT analýza je jednou z metod strategické 

analýzy výchozího stavu organizace nebo její části, kdy na základě vnitřní analýzy a 

vnější analýzy jsou generovány alternativy strategie.“ 

Význam jednotlivých písmen tvořící zkratku SWOT, která je odvozena z anglického 

originálu, kde každé písmeno má svůj význam, a to Strenght – silné stránky, Weaknesses 

– slabé stránky, Oppurtunities – příležitosti a Threats – hrozby (Hanzelková, 2017, s. 

137). 

Analýza SWOT zkoumá podnik z hlediska jeho silných a slabých stránek, příležitostí a 

ohrožení. Z hodnocení interního prostředí organizace jsou identifikovány silné a slabé 

stránky a z hodnocení externího prostředí pak příležitosti a hrozby. V rámci vnitřního 

hodnocení jsou prozkoumány například zařízení, služby, produkty a personál. Externí 

hodnocení zkoumá například politické, hospodářské, technologické a konkurenční 

prostředí (Dyson, 2004, s. 632).  
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SWOT analýza se zhotovuje kupříkladu ve formě matice, která zobrazuje základní vztahy 

mezi jednotlivými prvky analýzy a na tomto základě lze přímo generovat potencionální 

určující strategie pro následují rozvoj organizace. Také je možné regulovat a postupně 

upřesňovat strategická rozhodnutí, záměry a stanovovat konkrétní cíle a opatření pro 

jejich naplnění (Grasseová, 2010, s. 298-299). 
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2.4  Balance Scorecard  

Poprvé byla tato metoda představena jako rámec pro měření výkonnosti, ale záhy se 

změnila na strategický nástroj řízení výkonnosti. Umožňuje totiž organizacím převést 

strategické zaměření do souboru vzájemně propojených cílů a ukazatelů výkonnosti 

(Grasseová, 2012, s. 102). 

„Balanced Scorecard představuje strategický nástroj formulace, intepretace a 

monitorování strategie na základě stanoveného strategického zaměření tím, že ve 

stanovených perspektivách pomáhá stanovit specifické cíle, ukazatele, jejich plánované a 

cílové hodnoty a přiřadit strategické akce“ (Grasseová, 2012, s. 103). 
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Balance Scorecard (BSC) přidává nová měřítka hybných sil budoucí strategie 

k finančním měřítkám minulé výkonnosti. Prostřednictvím finanční perspektivy 

zachycuje krátkodobou výkonnost, čímž viditelně odhaluje hodnototvorné hybné síly 

vedoucí k vyšší dlouhodobé finanční výkonnosti a konkurenceschopnosti. Většina 

podniku pracuje s finančními i nefinančními ukazateli, ale nefinanční měřítka používají 

pouze pro místní zlepšení při práci se zaměstnanci a zákazníky. Finanční ukazatele 

používá vrcholový management jen proto, aby adekvátně sčítal výsledky práce 

podřazených. Tyto podniky využívají měřítka jako taktickou zpětnou vazbu a k řízení 

krátkodobých operacích. Naopak BSC zdůrazňuje, že informace získané z finančních i 

nefinančních měřítek musejí být dostupné pro zaměstnance na všech podnikových 

úrovních.  Je důležité, aby zaměstnanci v předních liniích pochopili finanční důsledky 

vlastních rozhodnutí a zároveň, aby vrcholový management porozuměl hybným silám 

zajišťující dlouhodobý finanční úspěch (Kaplan, 2002, s. 21-22).  

BSC se využívá jako strategický manažerský systém, a podniky ho používají k řízení své 

dlouhodobé strategie. Tyto podniky skrze měřící vlastnosti BSC realizují kritické 

manažerské procesy, kterými jsou: 

• vyjasnění a převedení vize a strategie do konkrétních cílů, 

• propojení a komunikace strategických měřítek a plánů, 

• vytýčení a stanovení cílů a sladění strategických iniciativ, 

• zdokonalení strategické zpětné vazby a proces učení se (Kaplan, 1997, s. 10-11). 

Metoda BSC používá čtyři perspektivy, které umožňují stanovit rovnováhu mezi 

krátkodobými a dlouhodobými cíli, mezi požadovanými výstupy a hybnými silami těchto 

výstupů a mezi tvrdými a měkčími měřítky (Kaplan, 2002, s. 33).  
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Obrázek 3 Perspektivy modelu Balanced Scorecard  

(Zdroj: Pavelková, 2012, s. 195) 

2.4.1 Finanční perspektiva 

V této perspektivě se sleduje spokojenost vlastníků, uspokojování jejich zájmů v podobě 

příslušného zhodnocení vložených prostředků. Pro zhodnocení se používají finanční 

ukazatele, které jsou důležité pro hodnocení ekonomických důsledků realizovaných akcí. 

Všechny cíle a generátory hodnoty ostatních perspektiv by měly být navzájem propojené 

k dosahování jednoho nebo více finančních cílů. Z toho propojení vyplývá, že podnik 

inklinuje k dlouhodobému cíli, a to konkrétně ke tvorbě hodnoty a uspokojení vlastníků. 

Tyto cíle finanční perspektivy mohou být měřené například ukazateli ROE, EVA atd 

(Pavelková, 2012, s. 196). 

U převážné části podniků umožňují finanční oblasti – nárůst obratu, snižování nákladů, 

zvyšování produktivity, zvyšování využití aktiv a snižování rizika – poskytovat důležité 

vazby mezi všemi čtyřmi perspektivami BSC. Také mnoho podniků používá stejné 

finanční cíle pro všechny své divize a podnikatelské jednotky, což nemusí být správné, 

jelikož různá střediska můžou mít zcela rozdílnou strategii, proto by měli manažeři 
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vyvíjet finanční perspektivu BSC s ohledem na stanovení vhodného způsobu měření své 

strategie. Finanční měřítka a cíle by měly hrát dvě role, a to definovat finanční výkonnost 

očekávanou od strategie, sloužit ke zhodnocení cílů a měřítek ostatních perspektiv 

(Kaplan, 2002, s. 48-49). 

Efektivní finanční řízení by si mělo všímat jak rizika, tak i výnosů. Očekávané výnosy 

podnikatelské jednotky by se měly „vyvážit“ s mírou rizika. Tím se do finanční 

perspektivy zahrnuje i záměr, který určuje míru rizika ve strategii. Řízení rizika je 

v podstatě doplňkem, dalším cílem, která by měla doplňovat každou zvolenou výnosovou 

strategii (Kaplan, 2002, s. 51). 

Podle toho, v jaké fázi životního cyklu se společnost nachází se mohou finanční cíle 

odlišovat. Rozlišuje 3 fáze životního cyklu podniku: 

• Růstová, kdy se podnikatelské jednotky nacházejí v ranné fázi svého životního 

cyklu. Výrobky a služby, které poskytují, mají velký růstový potenciál. Aby mohli 

zhodnocovat svůj potenciál, musí často získat zdroje pro vývoj a rozšíření nových 

výrobků a služeb, postavit a rozšířit výrobní kapacity, investovat například do 

systémů a navazovat vztah se zákazníky. V této fázi podniky můžou pracovat se 

zápornými peněžními toky a nízkým ROCE, díky investování do nehmotných 

aktiv a navazování vztahů se zákazníky. Finančním cílem pro růstovou fázi 

podniku bude percentuální míra růstu obratu a míra růstu prodejů v zacílených 

segmentech zákazníků či zákaznických skupinách a regionech (Kaplan, 2002, s. 

49).  

• Fáze udržení, kde se nachází s největší pravděpodobností nejvíce společností a 

jedná se o fázi, kdy podnikatelská jednotka investuje a je od investice vyžadována 

vysoká návratnost investovaného kapitálu. Očekává se, že tyto podniky si udrží 

svůj podíl na trhu a budou ho ještě navyšovat. Finanční cíle jsou v této fázi 

zaměřené na ziskovost. Jedná se o měřítka propojující účetní výnosy a objem 

investovaného kapitálu, například se jedná o ukazatele jako návratnost investice, 

výnosnost vloženého kapitálu či přidané hodnoty (Kaplan, 2002, s. 50).  

• Sklizeň neboli fáze zralosti, kdy podnikatelské jednotky chtějí sklízet plody 

uskutečněných investic z předcházejících dvou fází. Už se neprovádí rozsáhlé 

investice, spíše je zde snaha o údržbu již existujících zařízení a schopností. Pokud 

se společnost rozhodne investovat, měla by tato investice mít velmi určitou a 
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krátkou dobu návratnosti Klíčovým cílem je maximalizovat přítok hotovosti. 

Použijí se ukazatele jako provozní cash flow a snižování požadavků na pracovní 

kapitál (Kaplan, 2002, s. 50). 

Každé fázi životního cyklu podnikatelské jednotky odpovídají tři finanční oblasti, které 

ji podporují v růstu obratu a mixu výrobků/služeb, ve snižování nákladů/zvyšování 

produktivity, ve využití zdrojů/investiční strategie (Kaplan, 2002, s. 51).  

Růst obratu a marketingový mix se vztahuje na rozšiřování nabídky výrobků/služeb, 

získání nových zákazníků a trhů, také na změnu mixu výrobků a služeb, což by znamenalo 

vytvoření hodnotnější nabídky a nové stanovení cen. V případě snižování nákladu a 

zvyšování produktivity je hlavním cílem snaha o snížení přímých nákladů na výrobky a 

služby a také snížení nepřímých nákladů. V poslední oblasti, kterou je využívání zdrojů, 

se manažeři pokouší o snížení potřeby pracovního kapitálu nutného k podpoře objemu a 

mixu obchodních případů. Dále usilují o zlepšení využití stálých aktiv prostřednictvím 

získávání nových zakázek pro kapacitně nevyužité zdroje, efektivní spotřebovávání 

nedostatkového zdroje a zbavování se těch, které nepřinášejí dostatečné výnosy. Veškeré 

uvedené činnosti pomáhají strategické podnikatelské jednotce zvyšovat výnosnost 

z finančních a fyzických aktivit (Kaplan, 2002, s. 51-52). 

Finanční perspektiva umožňuje managementu definovat nejenom metodu, jenž bude 

posuzovat, jestli je podnikání z dlouhodobého hlediska úspěšné, ale i proměnné nezbytné 

pro stanovení a sledování dlouhodobých cílů (Kaplan, 2002, s. 60). 

V yb ran é  f in an čn í  uk a za t e l e  

Pro hodnocení finanční situace podniku bude použita finanční analýza. Konkrétně 

prostřednictvím vybraných poměrových ukazatelů. 

Analýza poměrových ukazatelů je jednou z nejpoužívanějších metod, která umožňuje 

získat rychlou představu o finanční situaci společnosti. Podstatou je dávání do poměru 

různé položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty, popřípadě cash-flow. V praxi se osvědčilo 

využívání několika základních ukazatelů roztříděných do skupin, kterými jsou zejména 

ukazatelé zadluženosti, likvidity, rentability, aktivity, výkonnosti a další (Knápková, 

2013, s. 84). 
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Ukazatele likvidity 

Vyjadřují schopnost podniku hradit své závazky. Jedná se o souhrn všech potencionálních 

likvidních prostředků, které má společnost k dispozici pro úhradu svých splatných 

závazků. S likviditou souvisí pojem solventnost, což znamená připravenost hradit své 

dluhy v okamžiku jejich splatnosti, a tedy je jednou ze základních podmínek existence 

podniku. Podmínkou solventnosti je likvidita, kdy část majetku je vázána ve formě peněz 

anebo ve formě pohotově přeměnitelné v peníze. Ve vzorci pro výpočet likvidit se 

v čitateli nachází to, čím je možno platit a ve jmenovateli to, co je potřeba zaplatit 

(Sedláček, 2011, s. 66). 

Běžná likvidita (Current Ration, likvidita 3. stupně) 

Běžná likvidita udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé cizí zdroje 

společnosti. Doporučená hodnota se pohybuje mezi 1,5 až 2,5. Čím vyšší je hodnota 

běžné likvidity, tím je pravděpodobnější zachování platební schopnosti podniku 

(Knápková, 2013, s. 91-92). 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

Rovnice 1 Běžná likvidita  

(Zdroj: Knápková, 2013, s. 91) 

Pohotová likvidita (Quick Ratio, likvidita 2. stupně) 

Ukazatel je přísnější verzí likvidity běžné, protože od oběžných aktiv odečítáme nejméně 

likvidní část a to zásoby, jelikož jsou nejhůře přeměnitelné na peníze (Scholleová, 2008, 

s. 163). 

Doporučené hodnoty jsou stanoveny na 1 až 1,5. Výražně nižší hodnota svědčí o 

nadměrné hodnotě zásob v rozvaze podniku (Sedláček, 2011, s. 67). 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 + 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

Rovnice 2 Pohotová likvidita  

(Zdroj: Knápková, 2013, s. 92) 

Okamžitá likvidita (Cash Ratio, likvidita 1. stupně) 

Představuje nejužší formulaci likvidity, protože do ní vstupují jen ty nejlikvidnější 

položky rozvahy, které se nachází v krátkodobém finančním majetku. Jedná se především 
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o sumu peněz na běžném účtu, v hotovosti, na jiných účtech, volně obchodovatelné 

krátkodobé cenné papíry a šeky (Růčková, 2015, s. 55). 

Doporučené hodnoty se pohybují od 0,2 do 0,5. Vyšší hodnoty můžou svědčit o 

neefektivním využití finančních prostředků (Knápková, 2013, s. 92). 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘 

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒
 

Rovnice 3 Okamžitá likvidita  

(Zdroj: Knápková, 2013, s.92) 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti slouží jako indikátory výše rizika, které podnik nese při určitém 

poměru a struktuře vlastního kapitálu a cizích zdrojů. Čím vyšší je tento ukazatel, tím 

vyšší riziko na sebe podnik bere, protože musí být schopen své závazky splácet bez 

ohledu na to, jak se mu právě daří. Ovšem určitá výše zadluženosti je pro podnik 

prospěšná, neboť cizí kapitál je levnější než vlastní, a to díky tomu, že úroky z cizího 

kapitálu snižují daňové zatížení podniku (Knápková, 2013, s. 84-85). 

Celková zadluženost  

Také se nazývá ukazatelem věřitelského rizika. Funguje jako bezpečnostní polštář proti 

ztrátám věřitelů v případě likvidace. Jestliže hodnota ukazatele je větší než oborový 

průměr, nastane problém v získání dostatečného zdroje bez toho, aniž by se nejprve zvýšil 

vlastní kapitál společnosti (Sedláček, 2011, s. 54). 

Doporučená hodnota se pohybuje kolem 30-60 % (Knápková, 2013, s. 85). 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 

Rovnice 4 Celková zadluženost  

(Zdroj: Knápková, 2013, s. 85) 

Míra zadluženosti 

Jedná se o významný ukazatel pro banku z hlediska poskytnutí úvěru, protože signalizuje, 

do jaké míry by mohly být ohroženy nároky věřitele (Knápková, 2013). 

𝑀í𝑟𝑎 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 =
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rovnice 5 Míra zadluženosti  

(Zdroj: Knápková, 2013, s. 86) 
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Doba splácení dluhů 

Vystihuje dobu, za kterou by byla společnost schopna splatit své dluhy vlastními silami 

z provozního cash flow (Knápková, 2013, s. 87). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑠𝑝𝑙á𝑐𝑒𝑛í 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑢 =  
𝐶𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 − 𝑟𝑒𝑧𝑒𝑟𝑣𝑦

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í 𝑐𝑎𝑠ℎ 𝑓𝑙𝑜𝑤
 

Rovnice 6 Doba splácení dluhu  

(Zdroj: Knápková, 2013, s. 87) 

Koeficient samofinancování 

Jedná se o doplňkový ukazatel celkové zadluženosti. Součet koeficientu samofinancování 

a celkové zadluženosti je roven jedné. Vyjadřuje finanční nezávislost společnosti 

(Sedláček, 2011, s. 64). 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑐𝑜𝑣á𝑛í =
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 7 Koeficient samofinancování  

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 64) 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity zachycují, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Pokud má 

podnik vice aktiv, než je potřebné, vnikají nadbytečné náklady a nízký zisk, naopak při 

nedostatku produktivních aktiv nebude moci realizovat potencionálně výhodné 

podnikatelské příležitosti a tím přichází o výnosy, které by mohl získat (Sedláček, 2011, 

s. 60). 

Sekáváme se s dvěma typy ukazatelů: 

1. Počtem obratů neboli obratovostí, která podává informace o počtu obrátek za 

určité období, což znamená kolikrát převyšují roční tržby hodnotu počítané 

položky. Čím vyšší počet obrátek, tím kratší dobu je majetek vázán a obvykle 

dochází ke zvyšování zisku (Scholleová, 2017, s. 180). 

2. Doba obratu sděluje průměrnou dobu trvání jedné obrátky majetku. Cílem je 

minimalizovat dobu obratu a maximalizovat počet obrátek (Scholleová, 2017, s. 

180). 
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Obrat celkových aktiv 

Měří efektivnost využívání celkových aktiv. Vyjadřuje počet obrátek za dané období 

(rok). Výsledný počet obrátek by měl být minimálně na úrovni hodnoty 1. Platí, že čím 

je větší hodnota ukazatele obratu aktiv, tím lépe (Knápková, 2013, s. 104). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 8 Obrat celkových aktiv  

(Zdroj: Dluhošová, 2008, s. 83) 

Obrat zásob 

Někdy též označován jako ukazatel intenzity využití zásob. Udává kolikrát je v průběhu 

daného období každá položka zásob podniku je prodána a znovu uskladněna. Slabinou 

při výpočtu jsou výnosy, které odrážejí tržní hodnotu, zatímco zásoby jsou uvedeny 

v nákladových cenách, čímž ukazatel nadhodnocuje skutečnou obrátku. V případě, že je 

hodnota nízká a likvidita podniku je vysoká, lze říci, že podnik má zastaralé zásoby a 

jejich reálná hodnota je nižší než cena oficiálně uvedená v účetních výkazech (Sedláček, 

2011, s. 62). 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
 

Rovnice 9 Obrat zásob 

(Zdroj: Sedláček, 2011, s. 62) 

Doba obratu zásob 

Vyjadřuje průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podniku do doby jejich 

spotřeby. Pokud obratovost zásob roste a doba obratu klesá, znamená to, že situace 

podniku je dobrá. Avšak musí existovat vztah mezi optimální velikostí zásob a rychlostí 

obratu zásob, aby bylo dosaženo plynulosti výroby a schopnosti reagovat na poptávku 

(Kislingerová, 2010, s. 109). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦/360
 

Rovnice 10 Doba obratu zásob  

(Zdroj: Kislingerová, 2010, s. 109) 
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Doba obratu pohledávek 

Vyjadřuje, kolik uplyne dní, během kterých je inkaso peněz za tržby zadrženo 

v pohledávkách. V průběhu této doby musí společnost čekat na inkaso plateb za své již 

provedené tržby za vybrané výrobky a poskytnuté služby (Kislingerová, 2010, s. 108). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦/360
 

Rovnice 11 Doba obratu pohledávek 

 (Zdroj: Kislingerová, 2010, s. 108) 

Doba obratu závazků 

Měří dobu, po kterou zůstávají krátkodobé dluhy neuhrazeny a podnik využívá bezplatný 

obchodní úvěr. Spolu s předchozím ukazatelem doby obratu pohledávek slouží pro 

posouzení časového nesouladu, který nepřímo ovlivňuje likviditu podniku. Pokud je doba 

obratu závazků větší než doba obratu pohledávek, tak dodavatelské úvěry financují 

pohledávky i zásoby, což je nevýhodné (Knápková, 2013, s. 105). 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =  
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
∗ 360 

Rovnice 12 Doba obratu závazků 

 (Zdroj: Knápková, 2013, s. 105) 

Ukazatele rentability 

Mnohdy označované za ukazatele výnosnosti nebo návratnosti. Jsou konstruovány jako 

poměr efektu dosaženého ekonomickou činností k nějaké srovnávací základně. 

Srovnávací základnou mohou být jak aktiva, pasiva, tak i jiná báze. Všechny ukazatelé 

rentability mají stejný výklad a udávají kolik Kč zisku připadá na 1 Kč jmenovatele 

(Kislingerová, 2010, s. 98). 

Rentabilita vlastního kapitálu 

Jedná se významný ukazatel, zejména pro akcionáře, společníky a další investory. 

Vyjadřuje, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného kapitálu 

(Kislingerová, 2010, s. 99). 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 

Rovnice 13 Rentabilita vlastního kapitálu 

(Zdroj: Knápková, 2013, s. 100) 
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Rentabilita tržeb 

Vyjadřuje ziskovou marži, která je důležitým ukazatelem pro hodnocení úspěšnosti 

podnikání. Při nízké hodnotě ukazatele dochází k chybnému řízení podniku, při střední 

úrovni je znakem dobré práce managementu podniku a dobrého jména podniku na trhu 

(Dluhošová, 2008, s. 78). 

𝑅𝑂𝑆 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 

Rovnice 14 Rentabilita tržeb 

(Zdroj: Dluhošová, 2008, s. 78) 

Rentabilita aktiv 

Také označován jako ukazatel produkční síly podniku. Je jeden z klíčových ukazatelů 

rentability, protože poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání bez 

ohledu na to, zda byla financována z vlastních zdrojů nebo kapitálu věřitele 

(Kislingerová, 2010, s. 98). 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐸𝐴𝑇

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Rovnice 15 Rentabilita aktiv 

(Zdroj: Sedláček, 2001, s. 77) 

2.4.2 Zákaznická perspektiva 

Zde manažeři identifikují zákaznické a tržní segmenty, ve kterých budou podnikat, a určí 

měřítka výkonnosti společnosti v těchto cílových segmentech. Za klíčová měřítka jsou 

považována spokojenost a loajalita zákazníků, získávání nových zákazníků, ziskovost 

zákazníků a podíl na cílových trzích. Zákaznická perspektiva by také měla obsahovat 

konkrétní měřítka pro hodnotové výhody, které by mohla společnost zákazníkovi 

v cílových tržních segmentech poskytnout. Zásadními faktory pro udržení či ztrátu 

zákazníka jsou hybné síly klíčových výstupů zákaznických měřítek v určitém tržním 

segmentu. Díky této perspektivě můžou manažeři formulovat strategii orientovanou na 

zákazníka a trh, která zajistí vysokou budoucí finanční návratnost (Kaplan, 2002, s. 33).  

Základní měřítka (viz obr. 4) zákaznických výstupů by měla být přizpůsobena cílovým 

zákaznickým skupinám, od kterých podnik očekává nejvyšší růst a ziskovost. Měřítka 

můžou být seskupována v řetězci příčinných souvislostí (Kaplan, 2002, s. 64). 
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Obrázek 4 Zákaznická perspektiva – základní měřítka 

(Zdroj: Kaplan, 2002, s. 65) 

 

Mezi základní skupinu měřítek zákaznických výstupů, které lze použít pro všech typy 

podniků, řadíme: 

• Podíl na trhu, odráží podíl obchodu na konkrétním trhu a vyjadřuje se v počtu 

zákazníků, utracených finančních prostředků či v objemu prodaných položek. Za 

předpokladu, že již byly specifikovány cílové zákaznické skupiny nebo tržní 

segmenty, je následné měření podílu na trhu rutinní záležitostí. Informace o 

velikosti trhu poskytují různé obchodní asociace, vládní statistické organizace 

nebo veřejné zdroje (Kaplan, 2002, s. 65).  

• Udržení zákazníků, se sleduje buď v absolutních nebo relativních číslech míru, 

s jakou si podnik uchovává mimořádné vztahy se zákazníky a jak o ně pečuje. 

Společnosti, které si můžou všechny své zákazníky lehce identifikovat, si také 

mohou snadno změřit, jestli se počet zákazníků zvýšil či snížil, nebo zůstal na 

stejné hodnotě (Kaplan, 2002, s. 65-66). 

• Získávání nových zákazníků, kde měřítkem je absolutní nebo relativní míra, 

s jakou společnost získává nové zákazníky či zakázky. Dá se měřit počtem 

nových zákazníků, nebo celkovými prodeji novým zákazníkům v cílovém 

segmentu. V této oblasti je cílem usilovat o růst objemu obchodů skrz navýšení 

počtu cílových zákazníků (Kaplan, 2002, s. 65-66). 

• Spokojenost zákazníků se stanovuje jako úroveň spokojenosti dle konkrétních 

kritérií výkonnosti pomocí hodnotové výhody. Splňovat požadavky zákazníků je 

důležité, jak pro udržení stávajících zákazníků, tak i pro získávání nových. 

Ziskovost 

zákazníků 
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zákazníků 

Podíl 
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Starostlivost o spokojenost zákazníků není dobré podceňovat, vzhledem k tomu, 

že základní spokojenost zákazníků už nestačí k dosažení vysokého stupně jejich 

loajality, ani pro jejich udržení nebo ziskovosti. Podniky mohou očekávat 

opakovaný prodej pouze v případě, že zákazníkovy požadavky jsou plně nebo 

mimořádně uspokojeny (Kaplan, 2002, s. 65,67). 

• Ziskovost zákazníků, kde měřítkem je čistý zisk, který zákazník nebo tržní 

segment přinášejí po odečtení zvláštních výdajů na podporu zákazníka. Ani 

dosažení úspěchu v přecházejících oblastech nezaručuje to, že podnik má ziskové 

zákazníky. Jednou z cest k získání mimořádně spokojeného zákazníka je prodej 

výrobků/služeb za nižší cenu. Nicméně ani uspokojení všech požadavků 

zákazníka nemusí přinášet tížený zisk, protože pokud jsou požadavky zákazníků 

příliš náročné a obtížné, může společnost objednávku odmítnout, popřípadě 

zvýšit cenu, aby došlo ke kompenzaci nákladů s tím spojených. Právě měřítko 

ziskovosti může odhalit zákazníky, kteří ziskoví nejsou. Podnik se nepochybně 

zaměřuje na udržení ziskových zákazníků v cílových segmentech a o neziskové 

zákazníky v segmentech by měl jevit jen nepatrný zájem. Přesto však se 

z neziskových zákazníků v cílových segmentech mohou stát zákazníci ziskoví 

například změnou cenové politiky (Kaplan, 2002, s. 65,68). 

K tomu, abychom pochopili hybné síly základních výstupů, pomocí kterých se měří 

spokojenost zákazníků, získávání nových zákazníků, jejich udržení a podíl na trhu a 

obratu, slouží pojem hodnotová výhoda. Hodnotové výhody zákazníka tedy představují 

vlastnosti výrobků a služeb, prostřednictvím kterých dodavatelské společnosti budují 

loajalitu a spokojenost zákazníků v cílových segmentech (Kaplan, 2002, s. 69).  

Hodnotové výhody dělíme do tří kategorii: 

• Vlastnosti výrobků a služeb, jež určují funkčnost výrobku a služby, také cenu a 

jakost. Existují rozdíly mezi požadavky zákazníků, kdy jedni mohou požadovat 

spolehlivého a levného výrovce, bez zájmu o jakoukoli nadstandartní péči (např. 

šití na míru), naproti tomu druzí zákazníci chtějí dodavatele schopného nabízet 

mimořádné služby a výrobky, které jsou důležité pro dosažení jejich strategické 

vize a jsou ochotni si připlatit (Kaplan, 2002, s. 69).  

• Vztahy se zákazníky, zahrnuje v sobě dodání výrobků či služby zákazníkovi, 

včetně doby odezvy, dodávky a spokojenosti zákazníka. Také obsahuje 
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dlouhodobé závazky, kterými mohou být propojením informačního systému 

s informačním systémem zákazníka, čímž se usnadní dodavatelsko-odběratelské 

vztahy, kterými jsou společný vývoj produktů, propojení výrobních plánů atd. 

Takovéto vztahy představují další kritérium pro výběr dodavatelů, než jen na 

základě nejnižší jednotkové ceny (Kaplan, 2002, s. 70-71). 

• Image a pověst podniku, je těžko vyjádřitelný faktor, který ale přitahuje 

zákazníky. Některé společnosti jsou schopné skrze marketing a kvalitu produktů 

a služeb vyvolat u zákazníků loajalitu, která přesahuje hranice uchopitelných 

vlastností daného výrobku či služby. Také vliv image a pověsti podniku se podílí 

na cílové segmentaci zákazníků. Právě díky image a pověsti se dokáže společnost 

aktivně profilovat vůči zákazníkovi (Kaplan, 2002, s. 70). 

2.4.3 Perspektiva interních procesů 

Výstup podniku by měl mít parametry požadované zákazníky, a přitom byl uskutečněn 

co nejhospodárněji, proto je potřebné řídit a organizovat podnikové procesy. Je dobré se 

soustředit na interní hodnotový řetězec skládající se z: 

• Inovačního procesu, v kterém hledáme možnosti zlepšování užitečnosti výrobků 

z hlediska potřeb zákazníků. Také se vyhodnocují a sledují informace o nových 

příležitostech a požadavcích. Podle těchto informací se navrhují a vyvíjejí nebo 

zlepšují výrobky (Pavelková, 2012, s. 196). 

Skládá se ze dvou prvků, kde prvním je identifikace trhu, kterou provádí manažeři 

s využitím průzkumu trhu, aby zjistili jeho velikost, povahu zákaznických 

preferencí a podklady pro stanovení ceny cílových výrobků a služeb. Zadruhé 

vytvoření nabídky výrobků a služeb, při odhalení potřeb existujících a 

potenciálních zákazníků, kdy se tento segment stává zdrojem informací pro nové 

příležitosti (Kaplan, 2002, s. 90).  

• Provozního procesu začínajícího objednávkou a končícího dodávkou výrobků 

zákazníkovi. Sleduje se a vyhodnocuje se délka trvání a spolehlivost, kvalita 

provozního procesu a také náklady na proces (Pavelková, 2012, s. 196). 

• Poprodejního procesu, v rámci, kterého se vypořádávají inkasa za prodané 

výrobky a zajišťování rychlého, odstupného a spolehlivého servisu. Pokud se 

podnik snaží uspokojovat své zákazníky prostřednictvím poprodejních služeb, 
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mohou výkonnost měřit veličinami, jako jsou čas, kvalita servisu a výše nákladů 

(Pavelková, 2012, s. 196; Kaplan, 2002, s. 97).  

V této perspektivě je možno najít zdroje konkurenčních výhod přinášející ekonomický 

zisk například v kvalitě výrobků, služeb propojených s výrobkem, snížených nákladech 

apod. Prostřednictvím interních procesů se vytváří předpoklady pro úspěchy měření jak 

v zákaznické perspektivě, tak i v možnostech vytváření hodnoty pro vlastníky. 

Nejdůležitější parametry v rámci interních procesů jsou měření nákladů, kvality procesů 

a doby cyklu (Pavelková, 2012, s. 197).  

2.4.4 Perspektiva učení se a růstu 

Schopnost dosáhnout ambiciózní finanční, zákaznické cíle a cíle interních procesů je 

závislé na schopnosti podniku učit se a růst. Učení a růst podniku umožňují tři skupiny 

zdrojů, kterými jsou zaměstnanci, informační systémy a podnikové procedury. Aby 

společnost dosahovala vysoké výkonnosti je potřebné investovat do lidí, systémů a 

procesů, které vytvářejí schopnosti podniku. Klíčovými oblastmi této perspektivy jsou 

znalosti a schopnosti zaměstnanců, kvalita informačních systémů, motivace, delegování 

pravomocí a angažovanost. Spokojenost a kvalifikace zaměstnanců úzce souvisí s jejich 

produktivitou a udržením v podniku. Produktivitu měříme pomocí tržeb, zisku nebo 

přidané hodnoty na zaměstnance. A aby zaměstnanci mohli efektivně pracovat, potřebují 

informace související se všemi ostatními perspektivami, dle potřeb z hlediska pracovního 

zaměření. Avšak kvalifikovaní zaměstnanci nebudou přispívat k úspěchu podniku, pokud 

nebudou motivováni a pokud nebudou moci rozhodovat a jednat. Tato perspektiva 

zabezpečuje podmínky pro rozvoj podniku v rámci, níž jsou profilovány budoucí 

dispozice a potenciál podniku (Pavelková, 2012, s. 197). 

Tab. 2 Hybné síly perspektivy učení se a růst 

(Zdroj: Kaplan, 2005, s. 117) 

Měření spokojenosti zaměstnanců se provádí pomocí dotazníku nebo akcí, při kterých je 

náhodně vybráno a dotazováno určité procento zaměstnanců. Dotazník může například 

Kompetence zaměstnanců Technologická infrastruktura Klima pro akci 

Strategická dovednost Strategické technologie Cyklus klíč. rozhodnutí 

Úroveň výcviku Strategické databáze Strategické zaměření  

Úroveň dovedností Získané zkušenosti Delegování pravomocí 

  Vhodný software Osobní angažovanost 

  Patenty, autorská práva Morální odpovědnost 

    Týmová práce 
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obsahovat oblasti jako jsou ztotožnění se s rozhodnutím společnosti, přesvědčení o 

vykonávání smysluplné práce, podpora tvořivosti a iniciativy, míra podpory od 

nadřízených a celkové spokojenosti se společností. Zjištěný agregovaný index 

spokojenosti zaměstnanců může být zpracován do BSC, podle kterého můžou manažeři 

zjistit míru spokojenosti svých zaměstnanců podle divize, oddělení, místa či vedoucího 

pracovníka (Kaplan, 2005, s. 115). 

 

 

Obrázek 5 Rámec měření růstu a učení se  

(Zdroj: Kaplan, 2005, s. 115) 

2.4.5 Propojení BSC se strategii podniku  

Základem BSC je tvorba finančních a nefinančních měřítek seskupených ve čtyřech 

perspektivách a to finanční, zákaznické, interních procesů a učení se a růstu. Díky 

propojení těchto měřítek je BSC považován za prostředek ke komunikaci strategie. 

Společnosti, které umí převést svou strategii do měřícího systém mnohem snadněji 

realizují svou strategii, jelikož mohou komunikovat své cíle a záměry. Komunikace mezi 

manažery a zaměstnanci se soustřeďuje na kritické hybné sily, které jim umožní 

přizpůsobit investice, iniciativy a akce strategickým cílům. Důležitost sestavení BSC 

podle strategie podnikatelské jednotky spočívá v tom, že BSC je obrazem vize celého 

podniku a vytváří tak sdílené porozumění. Poskytuje všem zaměstnancům zpětnou vazbu 

o tom, jak přispívají k úspěchu podniku (bez tohoto propojení není možné, aby 

optimalizace výkonu jednotlivce a oddělení sloužila k dosažení strategických cílů). 
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Pokud jsou stanoveny správné cíle a měřítka, bude implementace metody patrně úspěšná 

(Kaplan, 2005, s. 130-131). 

Převedení strategie na měření se provádí pomocí následujících principů: 

•  Princip vztahu příčiny a důsledku, kde strategie je označována za soubor 

hypotéz o příčině a důsledku. Hypotézy mohou být vyjádřeny posloupností 

výroků jestliže – potom. Měřící systém by měl vztahy mezi cíli v různorodých 

perspektivách přesně vyjádřit, aby mohly být tyto vztahy řízeny a ověřovány. Dále 

by měl systém popsat a přesně vyjádřit posloupnost hypotéz o vztazích příčiny a 

důsledku mezi výstupními měřítky a jejich hybnými silami (Kaplan, 2005, s. 131-

132). 

• Princip výstupu a hybné síly výkonnosti – za výstup se označují výstupní 

měřítka odrážející společný cíl všech strategií a aktivit napříč podniky a často se 

jedná o zpožděné indikátory, kterými jsou např. ziskovost, podíl na trhu, 

spokojenost zákazníků, čí kvalifikace zaměstnanců. Naopak hybné síly 

výkonnosti nazývané předstižnými indikátory odrážejí jedinečnost strategie 

podniku. Patří mezi ně finanční hybné síly ziskovosti či tržní segmenty a 

signalizují, co by měl každý zaměstnanec dělat, aby byla v budoucnosti vytvořena 

hodnota. Výstupní měřítka se bez hybných sil neobejdou, jelikož by postrádaly 

vypovídací schopnost o tom, jak má být výstupu dosaženo. Dobře sestavený 

Balanced scorecard by měl obsahovat vhodně zvolený mix zpožděných a 

předstižných indikátorů, jenž by byly upraveny tak, aby odpovídaly strategii 

podniku (Kaplan, 2005, s. 132). 

•  Princip vazby na finance, který poukazuje na to, že BSC si musí zachovat silnou 

orientaci zejména na finanční výstupy jako ROCE či EVA. Zaměstnanci jsou 

často zaneprázdnění plněním cílů, jako jsou jakost, spokojenost zákazníka či 

delegování pravomocí jen kvůli cílům samým. Takovéto cíle mohou částečně 

přispívat ke zvýšení výkonnosti, ale nevedou k celkovému zlepšení, protože je 

potřebné jejich propojení s ekonomickými výsledky podniku (Kaplan, 2005, s. 

132-133). 

Na BSC je potřebné pohlížet jako na nástroj pro jednu strategii a v případě, že tomu tak 

je, nezáleží na počtu měřítek, protože všechny jsou propojeny v řetězci příčinných 

souvislostí, které vyjadřují strategii podniku. Balanced scorecard nemůžeme chápat jako 



39 

 

náhradu za denně používané měřící systémy, ale jako soubor měřítek vybraných tak, aby 

upoutal pozornost manažerů a zaměstnanců k faktorům, od kterých se očekává, že 

povedou k průlomu v konkurenceschopnosti podnikatelské jednotky (Kaplan, 2005, s. 

142-143). Propojení jednotlivých měřítek napříč všemi perspektivami BSC vyjadřuje 

názorně následující obrázek č. 6. 

 
 

Obrázek 6 Propojení měřítek napříč všemi perspektivami BSC 

(Zdroj: Kaplan, 2005, s. 37) 
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management pro myšlenku vytvořit takový BSC model, který bude přínosný a umožní 

manažerům dosáhnout programových cílů (Kaplan, 2005, s. 253).  

Tento systematický plán se skládá z 10 úkolů: 
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bude snadné vytvořit celková finanční měřítka výkonnosti a bez komplikací, 

spojených s alokací nákladů a předávacích cen výrobků a služeb od ostatních 

strategických obchodních jednotek (Kaplan, 2005, s. 253). 

2. Určení vazeb podniku – kde je důležité komunikovat a zjistit finanční cíle, 

prioritní oblasti zájmu (bezpečnost, ekologie, jakost) a další vazby na podnik, jako 

například zákazníci, základní kompetence či dodavatelsko-odběratelské vztahy 

(Kaplan, 2005, s. 254).  

3. Vést první kolo rozhovorů – v této části se připravují materiály o BSC, interní 

dokumenty o vizi, poslání a strategii podnikatelské jednoty. Takto zpracované 

dokumenty se rozdají vrcholovým manažerům, se kterými se pak vedou 

rozhovory a tím získáme prvotní názory na podnikovou strategii a způsob, jak ji 

převést do cílů a měřítek BSC (Kaplan, 2005, s. 255).  

4. Syntéza – v tomto kroku se z informací získaných z rozhorů vyvíjí pokusný 

seznam cílů a měřítek. Výstupem by měl být seznam a hodnocení cílů ve všech 

čtyřech perspektivách BSC. Následně vybraný tým vývojářů má určit, zda seznam 

reprezentuje strategii podniku a jestli jsou prioritně cíle propojeny příčinnými 

vztahy ve všech čtyřech perspektivách (Kaplan, 2005, s. 255).  

5. Workshop vrcholových manažerů – prostřednictvím tohoto workshopu se 

diskutuje o poslání a strategii podniku, dokud není dosaženo shody. Výstupem se 

získají tři až čtyři strategické cíle pro každou perspektivu s detailním popisem a 

seznamem možných měřítek. Poté se ještě jmenují vedoucí pro každou 

perspektivu metody BSC (Kaplan, 2005, s. 256). 

6. Setkání skupin – během těchto setkání vedoucí skupin komunikují s osobou, 

která řídí celý projekt a snaží se dosáhnout cílů, kterými jsou: 

a. určit strategické cíle v souladu s předešlými kroky, 

b. sestavit měřítka, která nejlépe odpovídají stanoveným cílům, 

c. pro jednotlivá měřítka určit zdroj potřebných informací, 

d. pro všechny perspektivy stanovit klíčové vazby mezi měřítky 

v perspektivě a vztahy mezi ostatními perspektivami (Kaplan, 2005, s. 

256-257). 

7. Workshop vrcholových manažerů – zde se setkává vrcholový management 

přímo s podřízenými a manažery střední úrovně. Projednává se vize podniku, 
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strategické poslání a pokusné cíle a měřítka BSC. Cílem tohoto setkání by mělo 

být vytvoření brožury, která by BSC komunikovala všem zaměstnancům 

v podnikatelské jednotce (Kaplan, 2005, s. 258).  

8. Vývoj plánu implementace – vytvoří se nový tým, který formalizuje cíle a 

vyvine plán implementace BSC s informacemi o způsobu propojení měřítek, 

databází a informačním systémem. Výstupem by měl být nový manažerský 

systém propojující měření na nejvyšší úrovní se specifickými provozními měřítky 

(Kaplan, 2005, s. 258-259). 

9. Workshop vrcholovým manažerům – skrz třetí kolo jednání s vedením 

společnosti by mělo být dosaženo konečné shody ohledně vize, cílů a měření, 

vyvinutých na prvních dvou workshopech. Konečným výstupem by měl být 

odsouhlasený program komunikace BSC se zaměstnanci, zavedení BCS do 

filozofie řízení a vývoj informačního systému pro podporu BSC (Kaplan, 2005, s. 

259). 

10. Dokončení plánu implementace – integrací BSC do manažerského systému se 

dosáhne toho, aby metoda vytvářela hodnoty. Doporučuje se vedení podniku, aby 

metodu začalo používat do 60 dnů (Kaplan, 2005, s. 259). 

2.4.7 Implementace BSC 

Implementace Balanced Scorecard do organizace je rozdělena do tří základních fází. 

Zaprvé plánování implementace metody BCS, poté samotnou metodu implementovat a 

na konec využívat metodu. Přípravná fáze implementace je velmi důležitá a rozhoduje o 

smysluplnosti a efektivitě využití metody do systému strategického řízení organizace. Je 

nezbytné, aby byla implementace transparentní, měla reálná východiska, cíle, ukazatele, 

plánované a cílové hodnoty a jejích vyhodnocení (Grasseová, 2012, s. 125-128). 

V této fázi se navrhuje pět navazujících kroků, kterými jsou: 

1. Dosažení shody s využitím metody BSC v organizaci                           

V tomto kroku je potřebné dosáhnout shody o účelu a skutečné potřebě zavedení 

a využívání metody BSC. Aby se vedoucí zaměstnanci seznámili s cílem a 

podstatou metody, je vhodné, aby absolvovali základní školení. Top management 

by měl rozhodnout o rozsahu zavedení (Grasseová, 2012, s. 126-128). 
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2. Jmenování manažera implementačního týmu 

Manažer ponese odpovědnost za zavedení a uplatnění metody BSC a také za 

využívání získaných výsledků. Současně má na starosti řešení případných 

problémů, v kompetenci má reporting a komunikuje s top managementem 

organizace, plní funkci koordinatora (Grasseová, 2012, s. 126-128). 

3. Ustanovení a školení implementačního týmu 

Doporučuje se sestavit takový tým s hierarchickou strukturou, aby samotné 

zavedení metody probíhalo jak horizontálním, tak i vertikálním směrem. Tým by 

měl být sestaven z tzv. řídícího výboru (koordinační tým), kde jsou zástupci 

ředitelů sekcí, oddělení a mohou tak v případě potřeby stanovit sekční 

implementační tým tzv. „mikro týmy“, které se skládají ze 3-4 pracovníků. Také 

je přínosné, aby implementační tým měl teoretické a praktické znalosti 

se zaváděním BSC do organizace. Školení může probíhat prostřednictvím 

odborníků z univerzit či vysokých škol, anebo využije služeb civilní firmy 

(Grasseová, 2012, s. 126-128). 

4. Vyjasnění strategického zaměření 

V rámci této fáze je nezbytné odpovědět na otázky: Co jsou strategie, strategické 

dokumenty a procesy? Kdo zodpovídá za předešlé kategorie? (Grasseová, 2012, 

s. 126-128). 

5. Zpracování projektu implementace metody BSC  

Zde stanovíme potřebné zdroje a postup práce, s tím souvisí potřeba pečlivě zvážit 

čas na implementace BSC pro implementační tým. Časový horizont pro zavádění 

metod BSC může být např.: 6 měsíců pro fázi přípravy s analýzou výchozího 

stavu, stanovení implementačního týmu, dalších 6 měsíců na samotnou 

implementaci metody a poté až 1 rok pro využití BSC (Grasseová, 2012, s. 126-

128).  

Po přípravné fázi následuje samotná implementace BSC do organizace. V této fázi je 

nezbytné realizovat sedm činností: rozhodnutí o perspektivách, konkretizovat 

specifických cílů, sestavení strategické mapy, vybrat ukazatele a stanovit plánované a 

cílové hodnoty, schválit výsledky předchozí činnosti, určit strategické akce, rozšířit BSC. 

Poslední fází je zavedení BCS a její využití jako nástroje strategického řízení. V této fázi 

se cyklicky opakují následující činnosti: realizace strategických cílů, monitoring a 
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hodnocení dosažených výsledků, aktualizace konkrétních cílů ukazatelů a cílových 

hodnot a poslední je určení strategických akcí (Grasseová, 2012, s. 128-133). 

2.5  EFQM Excellence Model 

Tento model byl vyvinut Evropskou nadací pro management jakosti v roce 1991pod 

názvem Evropský model TQM, avšak před oficiálním představením v roce 1999 byl 

zásadně inovován a změněn název na EFQM Model Excelence. Dnes představuje 

nejnáročnější a současně nejdokonalejší metodický materiál k rozvoji systému 

managementu ve světě (Nenadál, 2001, s. 38). 

Základní pojmy, které byly EFQM definovány, jsou následující: 

• výjimečnost, tím se rozumí vynikající působení společnosti v oblasti řízení a 

dosahování výsledků, vycházejících ze zvládnutí principů TQM, 

• systém managmentu, kde je potřebné sledovat procesy a postupy používané 

s cílem, aby organizace splnila požadované zadání a tím dosahovala svých cílů, 

• mise, která charakterizuje smysl působení organizace, 

• vize vypovídá o tom, čeho chce společnost dosáhnout do budoucna, 

• hodnoty, představují očekávání, způsob chování zaměstnanců organizace, aktivity 

společnosti, 

• znalosti, které jsou součástí hierarchie, tvořené daty a informacemi, 

•  výkonnost, tím se rozumí míra dosažených výsledů jednotlivců, týmů (Nenadál, 

2001, s. 38).  

Slouží jako prostředek sebehodnocení podniku a používá se jako podklad pro strategické 

plánování a jako nástroj provozního a projektového řízení. Tento model je založen na 

posuzování, jestli podnik dosahuje stálého zlepšování v oblastech orientovaných na 

dosahování zisku a zákazníků, na jasné strategii a vedení, na procesním řízení a 

schopnosti reagovat na nové skutečnosti, na rozvoj lidského potenciálů, na příjímání 

inovací a zlepšování, na zlepšování vztahů s partnery a také na odpovědném přístupu 

k zaměstnancům, zákazníkům, apod (Pavelková, 2012, s. 202).  

Model EFQM má devět hlavních kritérií, která se dělí do dvou podskupin, kde prvních 

pět kritérií vytváří předpoklady pro to, aby podnik měl dobré výsledky a druhá skupina 

kritérií hodnotí podnik z hlediska dosažených výsledků a cílů (Pavelková, 2012, s. 202).  
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Model EFQM má devět kritérii: 

1. Vedení 

Organizace má své manažery, kteří formují budoucnost a uvádějí ji do života. Jsou 

vzorem pro hodnoty a etiku organizace a neustále vzbuzují důvěru. Tito manažeři 

jsou flexibilní a umožňují společnosti předvídat, včasně reagovat na problémy a 

zajistit trvalý úspěch společnosti (Model excelence EFQM, 2010, s. 10).  

2. Strategie  

Hodnotí se, jak organizace implementuje svá poslání a vize vypracováním 

strategie zaměřené na zainteresované strany s pomocí politiky, plánů, cílů a 

procesů, které jsou rozvíjeny a uplatňovány tak, aby uskutečňovaly strategii 

(Model excelence EFQM, 2010, s. 12). 

3. Pracovníci 

Jak si organizace váží svých zaměstnanců a jak vytváří kulturu, která umožňuje 

prospěšně plnit cíle společnosti a také osobní cíle. Týká se to i rozvoje 

způsobilosti zaměstnanců a propagace poctivosti a rovnocennosti. Dále motivace, 

komunikace, ocenění, uznání pracovníků, což vzbuzuje angažovanost a 

zainteresovanost pracovníků k lepším výkonům pro organizaci (Model excelence 

EFQM, 2010, s. 13).  

4. Partnerství a zdroje 

Řízení a plánování externích partnerství, dodavatelů a interních zdrojů s cílem 

posílit strategii, politiku a efektivní fungování procesů (Model excelence EFQM, 

2010, s. 14).  

5. Procesy 

Jedná se navrhování, řízení a zlepšování procesů, produktů a služeb v zájmu 

zvyšování hodnoty pro zákazníky a jiné zainteresované strany (Model excelence 

EFQM, 2010, s. 16). 

6. Zákazníci 

Jakých hodnot dosahuje společnost u externích zákazníků. Hodnotí se schopnost 

vytvářet ukazatele výkonnosti s cílem stanovit úspěšnou aplikaci strategie, která 

je založena na potřebách a očekáváních zákazníků (Model excelence EFQM, 

2010, s. 17).  
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7. Pracovníci – výsledky 

Jedná se o vytváření a schvalování souboru ukazatelů a s tím souvisejících 

výstupů s cílem stanovit takovou strategie a podpůrnou politiku, která je založena 

na potřebách a očekáváních zaměstnanců (Model excelence EFQM, 2010, s. 18). 

8.  Společnost – výsledky 

Čeho společnost dosahuje ve vztahu k vytváření a schvalování souboru ukazatelů 

a s tím souvisejících výstupů s cílem stanovit takovou strategii a podpůrnou 

politiku, které jsou založeny na potřebách a očekáváních relevantních externích 

zainteresovaných stran (Model excelence EFQM, 2010, s. 19).  

9. Klíčové výsledky 

Čeho společnost dosahuje ve vztahu vytváření a schvalování důležitých 

finančních a nefinančních výsledků s cílem stanovit úspěšnou aplikaci své 

strategie, která je založena na potřebách a očekáváních svých zainteresovaných 

stran (Model excelence EFQM, 2010, s. 20). 

Obrázek 7 Model Excelence EFQM 

(Zdroj: Model excelence EFQM, 2010, s. 9) 
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2.6  Benchmarking 

Slovo Benchmarking vzniklo složením dvou slov a to „Bench“ v překladu pracovní lavice 

či stůl a „Mark“ v překladu značka. Původně Benchmark znamenal rysku, kterou truhlář 

vyznačil na stole a podle ní řezal prkna, lišty. Odtud se pak výraz dostal do manažerské 

mluvy. Došlo k tomu v čase, kdy podniky pocítily potřebu se poměřovat s konkurenty, 

kdo je na trhu lepší, kdo více vydělá, jestli je schopen uhradit všechny vzniklé náklady 

provozu, investice odměny atd. Nejdříve tuto metodu začali využívat průmyslové 

podniky, ale postupně se začala používat i v nevýrobních organizacích a správě. Zrod 

Benchmarkingu byl nahodilý, ale ujal se, protože v té době bylo konkurenční srovnávání 

na vzestupu a uspokojoval potřeby soupeřících podniků. Dnes Benchmarking zná celý 

svět. Konkurence stále roste a posiluje potřeba se v ní vyznat (Jirásek, 2007, s. 6-11). 

„Benchmarking je analytický a plánovací nástroj pro srovnání vlastní formy s nejlepším 

konkurentem v odvětví, resp. i s podniky z jiných oborů. Porovnáním vlastních metod, 

procesů, činností a výsledů v jednotlivých funkčních oblastech s jedním nebo více podniky 

lze totiž odhalit možnosti další racionalizace, zvyšování kvality, produktivity a 

výkonnosti“ (Slovník controllingu, 2003, s. 16). 

Rozlišujeme několik druhů benchmarkingu, a to v závislosti na charakteru zvoleného 

objektu: 

• Benchmarking výkonný, který je orientovaný na přímé porovnávání a měření 

různých výkonných parametrů, jako například výkon pracovníka, výkon montážní 

linky, celková výkonnost společnosti apod. Předmětem zájmu je určitý hmotný 

objekt a je možné srovnávat i výkonnost přímých konkurentů na trhu, kterými 

jsou různí výrobci stejných produktů či poskytovatelé srovnatelných služeb 

s cílem přímého srovnání nabízených produktů a služeb. Prostřednictvím tohoto 

typu benchmarkingu mohou organizace poznat svou relativní výkonnost 

(Nenadál, 2011, s. 21). 

• Benchmarking funkcionální v rámci, kterého se porovnává několik nebo i jediná 

funkce určitých společností. Používá se především v oblasti služeb a 

v neziskovém sektoru. Může se jednat například o zdravotnické zařazení, které se 

rozhodlo zlepšit komfort pacientů při příjmu a na pokojích. Tento typ 

benchmarkingu je obvykle náročný na finanční zdroje (Nenadál, 2011, s. 22-23). 
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• Benchmarking procesní také označovaný jako generický, je souhrnem aktivit, 

kde je centrem pozornosti porovnávání a měření konkrétního procesu organizace. 

Procesní benchmarking můžeme uplatnit vůči jakékoliv vhodné organizaci, která 

podobné procesy zabezpečuje, avšak nemusí jít o přímého konkurenta. 

Porovnávanými procesy mohou být například fakturace, rozsah a kvalita servisu, 

rezervace letenek, elektronická evidence záznamů apod. Jestliže se organizace 

rozhodne použít tento druh benchmarkingu použije nejčastěji kritéria, kterými 

jsou porovnávání a měření výkonnosti procesu, doba jeho trvání, úroveň nákladů 

a rozsah neshod. Pro zpracování je potřebné kromě získání základních údajů o 

hodnotách jednotlivých kritérii i identifikace kořenových příčin zjištěných 

rozdílů, také i zaznamenávání některých dalších informací, které mají vztah 

k posuzovanému procesu. A právě toto jsou typy informací, které umožňují 

poznat nejen, co a jak dělá společnost i konkurenti, ale zároveň umožňuje najít 

odpověď na otázku, proč je naše společnost lepší nebo horší ve srovnání s jinými. 

Procesní benchmarking vede přímo k identifikaci přinejmenším lepších praktik, 

avšak na druhou stranu je nejnáročnější z hlediska shromažďování potřebných 

dat, zároveň je ale nejúčinnější formou učení se. Výsledky a zjištění můžou vést 

k významným změnám v organizaci jednotlivých procesů a činností (Nenadál, 

2011, s. 23-24). 

S ohledem na to, kde je benchmarking vykonáván rozlišujeme dva základní typy: 

• Interní benchmarking, který je realizován v rámci jedné organizace mezi 

zvolenými organizačními jednotkami (divize, fakulty, atd), jež provádějí 

stejné nebo obdobné aktivity s cílem definovat nejlepší proces. Hlavním cílem 

bývá určitá potřeba objevení dočasně nejlepšího vnitřního standardu 

výkonnosti. Doba provedení toho benchmarkingu je výrazně kratší a 

jednodušší při získávání potřebných informací. Výhodou je účinné a efektivní 

snižovaní rozdílů ve výkonnosti jednotlivých organizačních jednotek. Na 

druhou stranu může nastat problém s určitou mírou zahleděnosti společnosti 

sama do sebe a tím přehlédnutí vnějších impulsů ke zlepšení. Navíc není 

vhodný pro většinu malých a středních podniků, kde je pravděpodobnost 

vykonávání stejných nebo obdobných aktivit na různých místech mizivá. 

Vyžaduje vysokou míru komunikace uvnitř celé společnosti a využívá 
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různých forem učení. Tento druh benchmarkingu je nepřímým svědectvím o 

skutečné vůdčí roli vrcholových manažerů (Nenadál, 2011, s. 24-25). 

• Benchmarking externí, reprezentuje soubor činností, ve kterých je partnerem 

pro srovnávání a měření jiná organizace. Pro malé a střední podniky je to 

zřejmě jediný možný druh benchmarkingu, avšak je zde problém 

s vyhledáním vhodného externího partnera, zvláště v situacích, kdy jde o 

organizace, které nám mohou přímo konkurovat. Existuje zde jedna 

neopomenutelná přednost a to, že externí benchmarking umožňuje stanovit si 

i ten nejvyšší benchmark1 a poučit se od skutečně nejlepších (Nenadál, 2011, 

s. 25).  

Proces benchmarkingu je následující: 

1. co chce daná společnost porovnávat, 

2. výběr vhodných podniků pro srovnání, 

3. sběr potřebných dat pro srovnání, 

4. analýza dat a interpretace výsledků, 

5. odvození cílů určených pro daný podnik, 

6. sestavení plánů realizace, 

7. realizace a monitorování výsledků (Pavelková, 2012, s. 206). 

Převážná část evropských zemí poskytuje podnikatelským subjektům určitý 

benchmarketingový nástroj s cílem posílit jejich konkurenční výhody. Především se jedná 

o nástroje výkonového benchmarkingu, kvůli snadnější tvorbě databází dat založených 

na standardizovaných finančních výkazech daného státu. Takovýmto nástrojem je i 

benchmarkIndex využívaný skoro v celé Evropě a je určen pro malé a střední podniky. 

Měření se provádí pomocí dotazníku, který se skládá jak z kvantitativních, tak i 

kvalitativních parametrů, a to ve 47 vstupních údajů z oblasti finančních a manažerských 

dat a dále z devíti oblastí EFQM Excelence modelu. Výsledné informace jsou srovnávány 

s ukazateli v centrální databázi BenchmarkIndex (Pavelková, 2012, s. 208-209). 

                                                 
1 Benchmark je pojem, který z anglického překladu znamená úroveň kvality, kterou můžeme použít jako 

standart vůči němuž porovnáváme jiné věci. Používá se jako standard, kterým se měří kvalita nebo se 

pomocí něho kvalita (výkonnost) srovnává (Dictionary, 2020). 
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2.7  Six Sigma 

Autorem metody Six Sigma je matematik Carl Friedrich Gauss a ze statistického hlediska 

se opírá o poznatky staré 200 let. Je vnímána jako koncept řízení kvality a tím se zvyšuje 

šance na realizaci metody v podniku spolu s progresivním řízením kvality. V rámci 

vytýčení úrovně kvality jako realizované strategie se připouští za cíl jen 3,4 defektu na 

milion případů (Töpfer, 2008, s. 6-7).  

Z využívání koncepce Six Sigma vyplynulo, že není pouze statistickou metodou, ale spíše 

strategií, která má za cíl zlepšit vícestupňové procesy začínající u prospěchu zákazníka, 

přes vnitřní procesy a tržní výkony, až po výsledky společnosti. Motem metody je „Work 

smarter, not harder“ v překladu „pracovat jemněji, ne tvrději“. Jedná se o využívání 

metody projektového managementu, neustálé užívání dat a statistických analýz, 

soustavné měření operativního výkonu společnosti s následným zlepšováním a tím 

dosažení kvality nulových defektů. Pro správné pochopení Six sigma, je třeba vymezit si 

čím není, a to seřizovacím šroubem pro zvyšování zisku, kouzelným programem pro 

snižování nákladů či startovacím prvkem rušení pracovních míst. Naopak je metodou, 

která zvyšuje spokojenost zákazníků, zvyšuje zisk a zajišťuje pracovní místa (Töpfer, 

2008, s. 41-42). 

Six Sigma si klade za cíl identifikovat a odstranit příčiny chyb v procesech výroby a 

obchodu – metodika DMAIC. Tato metodika je zaměřená na procesní řízení a jednotlivá 

písmena znamenají následující: Define (definice), Measure (měření), Analyze (analýza), 

Improve (zlepšení) a Control (řízení) (Pavláková Dočekalová, 2013, s. 71).  

Dalším cílem je splnit ve všech důležitých procesech všechny požadavky zákazníků, tím 

pádem použít Criticat to Quality Characteristics (CTQ), v překladu kritické parametry 

kvality. Tyto prameny představují pro podnik faktory úspěšnosti na trhu. Předpokladem 

úspěšnosti je rozpoznání a stanovení důležitých hnacích sil pro hodnoty, místo relativně 

neplánovaného a necíleného zlepšení a optimalizace předpokládaných faktorů (Töpfer, 

2008, s. 42).   

Celý proces modelu začíná u zákazníků s cílem maximálně uspokojit jejich požadavky, 

tím poskytují podniku, určitý návod, jak se vyvarovat případných chyb ve všech 

činnostech. Klade velký důraz na dokumentaci způsobu provádění práce a zkoumání toku 

práce mezi zaměstnanci a pracovišti. Nabízí podnikům komplexní metodiku pro měření 
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výkonnosti procesů a jejich zlepšování. Aby bylo možné model zavést do řízení podniku, 

je potřebné splňovat osm předpokladů, kterými jsou průběžné vylepšování procesů, 

veškeré aktivity společnosti se skládají z procesů, podpora vrcholového vedení, nastavit 

priority, rozšiřovat kompetence zaměstnanců a podporovat týmovou práci, pořád 

posuzovat výkony procesů, snažit se přiblížit statistické ukazatele pro osoby 

s problematikou neobeznámené, určit předmět měření a způsob měření, stanovit pracovní 

týmy s podporou svého vedení (Pavláková Dočekalová, 2013, s. 72).  

Obecně platí, že není rozhodující zavedení jednoho konceptu, ale dosažitelná úroveň 

zvýšení hodnoty společnosti za pomoci celkového splnění požadavků zákazníků. Tímto 

se splní čtyři centrální požadavky konkurence, kterými jsou kvalita, čas, náklady a 

inovace. Koncepce, filozofie a realizace Six Sigma má kladný vliv na všechny výchozí 

body pro odlišení se od konkurence, kde výchozí základnou pro každý Six Sigma projekt 

jsou hlavní požadavky zákazníka neboli kritické prameny jakosti. Dále obecně výchozí 

základnou pro společnost je zlepšování procesů v podnikání s cílem snižovat průběžný 

čas. Posledním bodem je odstraňování a do budoucna se vyhnutí nákladům na neshody, 

které vedou k dodatečné úspoře nákladů. Nakonec by mohl být podnik lepší, rychlejší a 

štíhlejší než jeho hlavní konkurent, avšak za předpokladu, že „magický trojúhelník“ (viz 

obr.8) podnik zvládne a pomocí účinných postupů uvede na trh inovace, které budou mít 

vyšší jistotu ve splnění požadavků zákazník (Töpfer, 2008, s. 11).  

Obrázek 8 Centrální požadavky konkurence „Magický trojúhelník“ 

(Zdroj: Töpfer, 2008, s. 11) 
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3 Analýza současného stavu 

Tato část práce je zaměřena na popis analyzované společnosti. Ze začátku je popsána 

historie společnosti, předmět podnikání a trh, na kterém působí. Poté je zde provedena 

finanční analýza pouze vybraných ukazatelů, které byly specifikovány v teoretickém 

východisku práce. Závěr tvoří analýzy zaměřující se na vnitřní a vnější prostředí podniku. 

3.1 Analyzovaná společnost 

Vybranou společnosti je firma STEELTEC CZ, s.r.o., která souhlasila s provedením 

hodnocení její výkonnosti pro účely diplomové práce. Hlavní činností podniku je 

velkosériová kovovýroba s následnou další úpravou v procesu strojírenské výroby. 

Základní údaje společnosti uvedené na této stránce jsou získané z veřejného rejstříku a 

sbírce listin eJustice (Úplný výpis z obchodního rejstříku, © 2012-2015). 

 

Obrázek 9 Logo společnosti   

(Zdroj: Logo Steeltec Husqvarna) 

 

Datum zápisu:  11.10.1991  

Spisová značka:  C 1399 vedená u Krajského soudu v Ostravě  

Identifikační číslo:  190 10 567 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

Sídlo:  Třinec – Konská 

Základní kapitál: 26 000 000 Kč 

Počet jednatelů:  3 
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3.1.1 Historie společnosti 

Společnost byla založena v roce 1991 pod jménem GARDENA Třinec, s.r.o. Vznikla 

spojením kapitálu Třineckých železáren, a.s. a německého koncernu GARDENA AG. 

Hlavním předmětem její činnosti je výroba nářadí pro zahradní a zemědělské účely, 

instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů určených pro výrobu zahrádkářského 

nářadí. Časem se stala dodavatelem zahradního nářadí vyráběného z kovu ve skupině 

GARDENA pro celý svět. S rozvojem společnosti a expandováním do zahraničí došlo 

v roce 2003 k změně obchodního jména na STEELTEC CZ, s.r.o. Společnost také 

ukončila vztah s Třineckými železárnami, a.s. jako se společníkem. V roce 2007 se 

společnost začlenila do struktur koncernu HUSQVARNA (EJustice, © 2012-2018; 

Suchánková, 2019; STEELTEC CZ).  

Obrázek č. 10 vypovídá o spojení analyzované společnosti s německou společnosti 

Gardena Manufacturing GmbH, která má v dané společnosti 90% podíl na základním 

kapitálu a je tedy její mateřskou společnosti. Toto propojení je dále spojeno s jednou 

mateřskou společnosti celé skupiny, kterou je Husqvarna AB ve Švédském království 

(Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, 2015-2018). 

 

 

Obrázek 10 Vztahy společnosti s mateřskou společností a koncernem  

(Zdroj: Slepicová, 2019) 
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3.1.2 Předmět podnikání 

Společnost se zabývá velkosériová kovovýroba s následnou další úpravou v procesu 

strojírenské výroby, jako je svařování, broušení a práškové lakování (STEELTEC CZ). 

Na základě výpisu z registru subjektů je firma STEELTEC CZ, s.r.o. klasifikována dle 

ekonomických činností – CZ NACE následovně (ARES - ekonomické subjekty: 

STEELTEC CZ, s.r.o., 2017): 

Hlavní obor: 

25730: Výroba nástrojů a nářadí 

Další obory: 

G: Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 

25: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 

256: Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění 

257: Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků 

27520: Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost  

28: Výroba strojů a zařízení j. n. 

32990: Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. 

331: Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení 

461: Zprostředkování velkoobchodů a velkoobchod v zastoupení 

69200: Účetnické a auditorské činnosti, daňové poradenství 

7112: Inženýrské činnosti a související technické poradenství 

71209: Ostatní technické zkoušky a analýzy 

72: Výzkum a vývoj 

952: Opravy výrobků pro ostatní potřebu a převážně pro domácnost 
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3.1.3 Reference podniku 

Podnik je považován za předního hráče na trhu zahradního a malozemědělského nářadí, 

respektive spotřebního zboží kovového charakteru a při své činnosti se opírá o pestré 

portfolio produktů a služeb (STEELTEC CZ).  

Díky členství ve skupině Husqvarna Group, která je největším světovým výrobcem lesní 

a zahradní techniky na světě, je také společnost považována i za evropského leadera 

v oblasti zavlažovací techniky. Následně je hlavním výrobcem zahradního nářadí značky 

Gardena, pro kterou vyrábí a lakuje kompletní sortiment zahradního Combi systému 

nářadí atd. Mezi další zákazníky se řadí Kovona systém, Eureha, Hace, HŽP, Kerbl, 

Leifheit, Stow či Jad tools (STEELTEC CZ). 

 Obrázek 11Výrobky značky GARDENA 

(Zdroj: STEELTEC CZ) 

Obrázek 12 Část struhadlo značky Leifheit  Obrázek 13 značky Husqvarna 

(Zdroj: STEELTEC CZ)    (Zdroj: STEELTEC CZ) 
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3.2  Analýza vybraných finančních ukazatelů 

Analýza současného stavu podniku je provedena pomocí finanční analýzy společnosti za 

období 2015 až 2018. Výchozí data pro zpracování a výpočet vybraných ukazatelů 

finanční analýzy jsou získána z výročních zpráv a konzultace se zaměstnanci společnosti.   

Graf 1 Vývoj výsledků hospodaření 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2015-2018) 

Předběžné posouzení ekonomické situace lze provést nejen prostřednictvím vývoje 

provozního výsledku hospodaření, ze kterého můžeme zjistit, kolik společnost vydělala 

běžnou činností, ale i sledováním vývoje výsledků hospodaření za účetní období. Z grafu 

je patrné, že v roce 2018 došlo k významnému poklesu obou výsledků hospodaření. Tento 

vývoj společnost přisuzuje poklesu výkonů, který byl spolu s růstem mzdových nákladů 

příčinou snížení ziskovosti výroby a prodejů. Rok 2018 byl pro společnost především 

rokem nových projektů, jako je zavedení nové řady velkého nářadí v rámci sortimentu 

rýčů a rycích vidlí, sada nářadí na pevné násadě či řada kovových dílů k montáži nové 

řady vozíků na hadice. Nové projekty by měly v roce 2019 přinést navýšení výkonů a s 

tím spojenou i ziskovost hospodaření podnikatelské jednotky. 

3.2.1 Ukazatele likvidity  

Nejprve jsou zpracovány ukazatelé likvidity, které vypovídají o solventnosti podniku. 

Následují tabulka popisuje základní tři typy likvidity. Výsledné hodnoty jsou 

porovnávány s doporučenými hodnotami či oborovým průměrem.  
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Tab. 3 Ukazatele likvidity 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2015-2018) 

  2015 2016 2017 2018 

Okamžitá likvidita 0,09 0,11 0,07 0,06 

Pohotová likvidita 0,55 0,45 0,47 0,43 

Běžná likvidita 1,00 0,90 0,86 0,78 
 

Okamžitá likvidita se pohybuje pod doporučenými hodnotami 0,2 až 0,5, což vypovídá o 

tom, že společnost není schopna hradit své krátkodobé závazky pouze svými peněžními 

prostředky. Na tyto extrémně nízké hodnoty okamžité likvidity může mít i vliv používání 

cash poolingu, vlivem kterého má nižší hodnoty v položce rozvahy peníze na běžném 

účtu.  

Pohotová likvidita ve sledovaném období dosahuje hodnot v rozmezí 0,43-0,55 a 

pohybují se pod doporučenými hodnotami. Na pokrytí krátkodobých závazků podniku 

nestačí krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek. V porovnání s oborovým 

průměrem, který dosahuje hodnoty 1,23, jsou výsledné hodnoty analyzované společnosti 

pod tímto průměrem.  

Běžná likvidita má klesající trend a rovněž je pod hranicí doporučené hodnoty ve výši 

1,5-2,5. Společnost není schopna uhradit své krátkodobé závazky přeměnou 

krátkodobých aktiv v hotovost. Ve sledovaném období nepokrývají oběžná aktiva 

hodnotu krátkodobých cizích zdrojů. 

Graf 2 Vývoj likvidit v čase  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2015-2018) 

 

3.2.2  Ukazatele rentability  

Z ukazatelů rentability jsou vypočítány pouze tři, a to rentabilita aktiv, vlastního kapitálu 

a tržeb. Označují se za ukazatelé výnosnosti a náročnosti. Rentabilita aktiv a vlastního 
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kapitálu byla vypočtena ze zisku po zdanění a rentabilita tržeb ze zisku před zdaněním a 

úroky. 

Tab. 4 Ukazatele rentability 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2015-2018) 

     v procentech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2015 2016 2017 2018 

ROA 14,00 13,81 11,47 4,83 

ROE 54,95 54,51 51,86 31,68 

ROS 7,21 7,12 5,64 2,68 

Rentabilita aktiv vypovídá o intenzitě využití celkového kapitálu pro tvorbu peněžních 

prostředků. Před rokem 2018 jedna koruna vloženého kapitálu přinesla podniku přibližně 

0,13 Kč zisku. V roce 2018 se ukazatel snížil na hodnotu 4,83 %, kvůli poklesu 

provozního hospodářského výsledku podniku a nárůstu aktiv. Pokles provozního 

výsledku hospodaření byl způsoben poklesem tržeb a nárůstem nákladů. Společnost 

v tomto roce investoval do výroby.  

Rentabilita vlastního kapitálu představuje míru efektivnosti vlastního kapitálu v tvorbě 

peněžních prostředků. Ve sledovaném období dosahovala dostatečného výnosy 

z vloženého kapitálu a to na 1 Kč vlastního kapitálu připadlo zhruba 0,54 Kč zisku. Stejně 

jako u předchozího ukazatele došlo v roce 2018 k poklesu, a to díky poklesu zisku po 

zdanění. 

Rentabilita tržeb svědčí o vlivu tržeb na změnu stavu peněžních prostředků. V období 

2015-2017 přinesla 1 Kč tržeb přibližně 0,06 Kč peněžních prostředků. V roce 2018 je 

hodnota výrazně nízká. Tržby jsou tvořeny jak z výrobků a služeb, tak i ze zboží. Celkově 

jsou výsledné hodnoty nízké, a proto by se měla společnost zaměřit na lepší nastavení 

cenové politiky. 

3.2.3 Ukazatele zadluženosti 

Následují tabulka zachycuje několik vybraných ukazatelů zadluženosti. Jedná se o 

celkovou zadluženost, koeficient samofinancování, míru zadluženosti a dobu splácení 

dluhu. Jako doplňkový ukazatel slouží multiplikátor vlastního kapitálu.   

Tab. 5 Ukazatele zadluženosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2015-2018) 

 2015 2016 2017 2018 

Celková zadluženost (v %) 73,69 74,67 77,87 84,77 

Koeficient samofinancování (v %) 26,01 25,34 22,12 15,23 

Míra zadluženosti (x krát) 2,84 3,01 3,60 5,81 

Doba splácení dluhu (roky) 4,43 4,65 5,60 14,24 
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Celková zadluženost by měla podle zlatého bilančního pravidla být ve výši 50 %. Ve 

sledovaném období má ukazatel rostoucí tendenci, protože dochází k růstu cizích zdrojů 

zejména pak v položce krátkodobých závazků. Cizí zdroje tvoří podstatnou část ve 

zdrojích financování, a to především závazky k ovládané nebo ovládající osobě. Tyto 

závazky představují půjčky v rámci koncernu. Vysoký podíl cizích zdrojů nelze 

jednoznačně označit za prvek finanční nestability, protože vyšší zadluženost může 

přispívat ke zvýšení rentability, zejména rentabilitě vlastního kapitálu. Jestli zadluženost 

ovlivňuje výši rentability, lze vyjádřit multiplikátorem vlastního kapitálu viz tabulka 6. 

Optimální výše finanční páky se uvádí maximálně do výše 4, jelikož odráží optimální 

složení vlastního kapitálu a cizího kapitálu v poměru 25 % ku 75 %. Zda finanční páka 

působí kladně na výkonnost vlastního kapitálu se určí pomocí multiplikátoru, který je pro 

dané období vyšší než jedna, a tedy finanční páka zvyšuje rentabilitu vlastního kapitálu.  

Tab. 6 Multiplikátor vlastního kapitálu  

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2015-2018) 

  2015 2016 2017 2018 

Finanční páka (A/VK) 3,84 4,01 4,60 6,81 

EBT/EBIT 1,00 0,98 1,02 0,98 

Multiplikátor 3,84 3,93 4,69 6,67 
 

Koeficient samofinancování je označována za doplňkový ukazatel k ukazateli celkové 

zadluženosti. Ve sledovaném období má ukazatel klesající tendenci s ohledem na 

zvyšující se celkovou zadluženost. Společnost má vyšší zastoupení cizího kapitálu při 

financování celkových aktiv.  

Míra zadluženosti dosahuje výrazně vysokých hodnota od 284 % do 581 % (2,84 až 

5,81krát vyšší). Pro financování používá podnik především cizích zdrojů v podobě 

závazků – ovládaná nebo ovládající osoba. Tyto zdroje pocházejí z využívání cash 

poolingu od mateřské společnosti a koncernu. Cash pooling představuje nástroj k zajištění 

potřebných finančních zdrojů s poskytnutím výhodného úročení vložených prostředků na 

bankovních účtech společností, které jsou součástí koncernu.  

Doba splácení dluhu vyjadřuje schopnost společnosti uhradit své dluhu. Doporučená 

hodnota je stanovena na 3-5 let. Analyzovaný podnik má stoupající tendenci doby 

splácení dluhu, kdy v roce 2018 dosahuje výše až 14,24 let.  
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3.2.4 Ukazatele aktivity  

Z ukazatelů aktivity je pozornost zaměřena především na doby obratu, a to jak zásob, 

pohledávek tak i závazků. Přehlednější zobrazení dob obratu je zachyceno v následujícím 

grafu.  

Tab. 7 Ukazatele aktivity 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2015-2018) 

  2015 2016 2017 2018 

Obrat celkových aktiv 2,38 2,27 2,47 2,22 

Obrat zásob 8,34 6,81 8,31 7,71 

v dnech 2015 2016 2017 2018 

Doba obratu zásob 43,15 52,84 43,34 46,70 

Doba obratu pohledávek 39,05 35,73 35,67 32,85 

Doba obratu závazků 84,27 99,60 97,65 119,90 

Obrat celkových aktiv se ve sledovaném období pohyboval mezi 2,22 až 2,47 s kolísavým 

průběhem. Výsledné hodnoty se pohybují v doporučených hodnotách 1,6 až 3, což 

vypovídá o efektivním hospodaření s aktivy.  

Obrat zásob se průměrně 7,8krát „obrátil“ v ročních tržbách a bylo možno tyto zásoby 

uhradit. A v porovnání s průměrem oboru, který dosahuje hodnoty 6, společnost nedrží 

zbytečné nelikvidní zásoby.  

Doba obratu zásob se průměrně ve sledovaném období pohybovala okolo 46,51 dnů. Pro 

výrobní podniky je tato doba o něco delší, protože se zde zahrnuje celý výrobní cyklus 

od nákupu materiálu přes výrobu až k prodeji. 

Doba obratu závazků převyšuje dobu obratu pohledávek, což vypovídá o tom, že by 

společnost neměla mít problém s likviditou i přes její nízké hodnoty. Doba obratu 

závazku se může zdát vysoká, ale pro tento druh podnikání je typická a potvrzuje ho i 

oborový průměr, který se pohybuje okolo 128 dnů. Těchto vyšších hodnot společnost 

může dosahovat i díky využívání vzájemných kooperací v rámci koncernu, kterého je 

součástí. Pro lepší přehlednost porovnání dob obratu pohledávek a závazků byl vytvořen 

následující graf. 
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Graf 3 Porovnání dob obratu pohledávek a závazků 

(Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2015-2018) 

3.2.5 Zhodnocení finanční situace podniku 

Z výše provedené finanční analýzy vyplývá, že finanční situace podniku je dobrá. I když 

výsledek hospodaření v posledním sledovaném období výrazně pokles z důvodu poklesu 

výkonů a nárůstu mzdových nákladů a rozšiřování výrobkového portfolia. Právě ono 

rozšiřování by mělo do budoucna přinést ziskovost a s tím spojené navýšení výsledků 

hospodaření na úroveň předchozích období.  

Z analýzy ukazatele likvidit vidíme, že společnost není schopna hradit své krátkodobé 

závazky prostřednictvím oběžných prostředků. Všechny druhy likvidity se v daném 

období pohybovaly pod doporučenými hodnotami. Nízká likvidita nutně nemusí 

představovat problém, pokud má společnosti dobu obratu závazků delší než dobu obratu 

pohledávek. Z analýzy ukazatelů aktivity vyplývá, že tomu tak je, a proto by společnost 

neměla mít problém s likviditou.  

Ukazatelé zadluženosti svědčí o vyšší zadluženosti společnosti, která je negativně 

vnímána věřiteli a ovlivňuje ziskovost společnosti. Avšak v některých případech může 

působit na vývoj finanční situace pozitivně, jako je to u analyzované společnosti. Právě 

vyšší zadluženost může přispívat k zvýšení rentability, což potvrzuje i výše vypočtený 

multiplikátor vlastního kapitálu.  
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3.3  PESTLE analýza  

Využívá se pro hodnocení vnějšího prostředí, a tedy makrookolí podniku. PESTLE 

analýza zkoumá podnik ze šesti pohledů – politický, ekonomický, sociální, 

technologický, legislativní a ekologický.  

3.3.1 Politické prostředí 

Jedním z politických faktorů může být i vliv a politika kraje na rozvoj podnikáni. Vybraná 

společnost se nachází v Moravskoslezském kraji, který byl po dlouhou dobu vnímán 

pouze jako „ocelové srdce republiky“. Nyní je těžký průmysl nahrazován obory ve 

zpracovatelském průmyslu a dochází ke značnému rozvoji služeb. V Moravskoslezském 

kraji existuje široké uplatnění nových investičních projektů a májí zde veškeré 

příležitosti, šance rozvinout svůj potenciál. Do budoucna má kraj nelepší předpoklady 

rozvoje, jelikož polohou se nachází u hranic se Slovenskem a Polskem, tím pádem má 

výbornou pozici pro dopravní vazby směr východní Evropa. Nacházejí se zde výrobní 

areály, kraj disponuje kvalitní technickou infastrukturou, spolehlivou a technicky 

erudovanou pracovní silou. Moravskoslezský kraj vyhlašuje dotační programy pro rozvoj 

podnikání. I společnost STEELTEC CZ, s.r.o. získala dotaci v roce 2019 z rozpočtu MSK 

na pořízení nízkozdvižného vozíku (Moravskoslezský kraj; STEELTEC CZ). 

Díky tomu, že Česká republika je v Evropské unii, mohou podniky čerpat dotace 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj operačního programu „Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost“. V současné době má Česká republika pro období 2014-2020 

k dispozici téměř 24 miliard eur (Dotace EU, 2020). 

Současná vláda České republiky schválila program, ve kterém se soustřeďuje na realizaci 

šesti hlavních strategických směrů rozvoje země. Prostřednictvím toho chce posunout 

hospodářství a celou společnost novým směrem, který by měl zaručit, aby Česká 

republika obstála v evropské ekonomice a měnícím se světě. Česká republika má 

otevřenou exportní ekonomiku a potřebuje z hlediska konkurenceschopnosti zefektivnit 

exportní podporu, a to zejména pro český průmysl. Za nejdůležitější se považuje 

reorganizace státních podpůrných institucí za podmínky zachování kompetence českého 

průmyslu a zároveň výrazně přispět k růstu objemu exportu zařízení s vysokou přidanou 

hodnotou a tím zachovat zaměstnanost a hospodářský růst české ekonomiky. Za prioritní 

vláda považuje zlepšení čerpání fondů Evropské unie a jejich efektivní využívání.  
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Na základě požadavků podnikatelské sféry se zjednoduší, zprůhlední a zrychlí celý 

systém poskytování pracovních povolení pro zahraniční pracovníky. Zároveň slibuje, že 

bude dbát na to, aby se nezvýšilo bezpečnostní riziko země (Programové prohlášení 

vlády). 

3.3.2 Ekonomické prostředí 

V rámci tohoto prostředí se hodnotí makroekonomické situace, kterými jsou například 

výše HPD, míra inflace, míra nezaměstnanosti, průměrná mzda či vývoj měnového kurzu. 

Vývoj domácí ekonomiky si udržuje stabilní růstové tempo, které se poslední rok 

pohybuje okolo 2,5 %. Hlavním tahounem růstu zůstává spotřeba domácností, 

následovaná čistým exportem a spotřebou vlády. Aktuální předstihové indexy signalizují, 

že rozevírání odstupu mezi službami a průmyslem bude pokračovat i nadále, dokud 

nedojde k oživení zpracovatelského průmyslu v EU, a to především v Německu (Analýza 

vývoje ekonomiky ČR, 2019).  

Situace na trhu práce se výrazně nezměnila a zaměstnanost stále stoupala, ale s nižším 

tempem a tím se snižovala i nezaměstnanost pod její obvyklou úroveň. Vysoká nabídka 

pracovních míst s sebou nese tlak nejen na zvyšování mezd, ale i na výraznější zapojení 

zahraničních pracovníků (Analýza vývoje ekonomiky ČR, 2019).  

V Moravskoslezském kraji, kde má společnost sídlo, je dlouhodobě míra 

nezaměstnanosti vyšší než v ostatních krajích České republiky, ale v posledních letech 

má klesající tendenci. V roce 2019 dosahovala míra nezaměstnanosti v kraji 4,44 % a 

v okrese, ve kterém má společnost sídlo, je míra nezaměstnanosti 2,85 %. Počet 

pracovních míst v tomto roce dosáhl 16 316 míst a meziročně klesl o 5,3 %. Na jedno 

volné místo tak připadá 2,3 uchazeče. Firma STEELTEC CZ, s.r.o. stále nabízí pracovní 

místa a hledá kvalifikované pracovníky v oboru. Nedávné výzkumy však ukazují, že 

v oblasti kovovýroby, která je hlavní činností vybraného podniku, se objevuje stále méně 

kvalifikovaných pracovníků. Hlavním důvodem nezájmu o strojírenství je domněnka lidí, 

že ruční práce je v něčem špatná či podřadná. Je tomu právě naopak a v porovnání s 

ostatními profesemi je zlaté dno, protože práce v tomto oboru je perspektivní, dobře 

finančně ohodnocená, nabízí široké spektrum výrobních procesů a tím i pracovních míst, 

a to díky tomu, že je tahounem české ekonomiky. Tento trend se však začíná prolamovat 

a zájem o kovovýrobu a strojírenství roste, jelikož u studentu poklesl zájem o studium 
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vysokých škol a spíše narůstá zájem o střední odborné školy. I společnost STEELTEC 

CZ, s.r.o. se snaží vzbudit zájem mladých lidí o strojírenství a kovovýrobu tím, že 

spolupracuje se střední odbornou školou v místě sídla (STEELTEC CZ; Nezaměstnanost 

v Moravskoslezském kraji, 2020). 

3.3.3 Sociální prostředí  

Do sociálního prostředí můžeme řadit faktory jako jsou demografický vývoj populace, 

úroveň vzdělání, věkový profil obyvatelstva, či společenskou odpovědnost podniku.  

Moravskoslezský kraj se stal jednou z nejdůležitějších průmyslových oblastí České 

republiky. Jádrem je ostravsko-karvinská průmyslová a těžební oblast. Také je 

celostátním centrem hutní výroby. Mezi další tradiční odvětví se v kraji prosazuje výroba 

a rozvod elektřiny, plynu a vody, výroba dopravních prostředků, chemický a 

farmaceutický průmysl. I když v poslední době dochází k útlumu těžkého průmyslu a 

dobývání nerostných surovin, pracuje v průmyslovém odvětví více než třetina obyvatel 

z celkového počtu osob zaměstnaných v národním hospodářství. Charakteristikou kraje 

je výrazně vyšší hustota obyvatelstva v porovnání s ostatními kraji ČR, kromě hlavního 

města Prahy (ŽENY A MUŽI V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI, 2020).  

Podle demografické charakteristiky kraje zde žije 1 203,3 tisíc obyvatel, což je nejméně 

od roku 2011. V obyvatelstvu mírně převažují ženy, a to v podílu 51 %. Populace se 

podrobněji rozděluje na tři hlavní skupiny a to předproduktivní (0-14 let), produktivní 

(15-64 let) a poproduktivní (65 a více let). Předproduktivní složka populace v MSK rostla 

a v roce 2018 tvořila podíl 15,2 %. Produktivní složka obyvatelstva tvořila v roce 2018 

podíl na celkové populaci kraje 65,1 % z toho žen bylo 49 %. Od roku 2011 dochází ke 

snižování podílu této složky populace, a to kvůli přesouvání jednotlivých generací do 

vyššího věku, kdy tuto hlavní složku tvořila početně silná generace narozená v období 

druhé světové války a za ní následuje slabá generace narozená v 90. letech 20. století 

(ŽENY A MUŽI V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI, 2020).  

V roce 2018 bylo evidováno 506 100 zaměstnanců v národním hospodářství z toho  

47,3 % tvořily ženy. V kraji bylo nejvíce osob zaměstnáno ve zpracovatelském průmyslu 

a to 79 000 osob. Společnost STEELTEC CZ, s.r.o. nabízí pozice jako svářeč či lakýrník 

kovů, kdy tyto pozice převážně zastupují muži. Podle vývoje produktivní složky 

populace, ze které vyplývá větší zastoupení mužů než žen, může mít společnost 
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usnadněnou situaci v případě příjímání nových pracovních sil. Avšak v poslední době 

oblast strojírenství začínají ovládat i ženy a je jich zde zaměstnáno 12 %. Pracují na 

pozicích v účtárnách, v oblasti prodeje, laboratoří, automatizace, ale i v dělnických 

profesích jakou jsou jeřábnice, železničářky, elektrikářky, koksařky, valcířky kovů, 

zámečnice, soustružnice či mistrové výrobního provozu (ŽENY A MUŽI V 

MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI, 2020; STEELTEC CZ). 

Jedním z faktorů sociálního prostředí je i společenská odpovědnost podniku, jak působí 

na všechny zainteresované strany. Společnosti se podařilo získat certifikát „Zodpovědná 

firma“ v oblasti podpory třídění odpadů ve firmách. Cílem tohoto projektu je vzdělávání 

zaměstnanců v oblasti třídění a recyklace odpadu. Jako další sociální aspekt, kterým 

společnost působí na své okolí, je spolupráce s chráněnou dílnou ERGON, kde 

zaměstnává vice jak 200 osob se změnou pracovní schopností (STEELTEC CZ). 

3.3.4 Technologické prostředí 

Strojírenství je technickým oborem postaveným na pevných základech fyziky a nauky o 

materiálu. Na začátku před samotnou výrobou vznikne návrh a poté se teprve přejde na 

strojírenskou výrobu spojenou i s údržbou strojů a zařízení. Strojírenská technologie je 

považována za rozsáhlý obor, jelikož do sebe umí vnést znalosti, které se skládají 

z aplikovaných vědeckých výzkumů, empirických zkušeností, praktické znalosti a 

zkušenosti z oblasti staveb, výroby, zkoušení a měření použitých pro průmyslovou 

výrobu strojních součástí celků a zařízení (STEELTEC CZ). 

Průmysl 4.0 vstupuje i do strojírenství, kde je kladen důraz na modernizaci výrobních 

procesů pomocí softwarů a strojů, moderních robotů ale i zavadění 3D tisku. Tomuto 

vlivu napomáhá v posledních letech i zvýšená poptávka na trhu po průmyslových 

robotech, díky jejich klesající ceně. A automatizace provozu se stala jedním z největších 

trendů současného strojírenského oboru (STEELTEC CZ).  

Analyzovaná společnost STEELTEC CZ, s.r.o. také investuje do technologii, aby se stále 

zlepšovala a byla tak konkurenceschopnější. Investice do technologií a automatizace 

společnost provádí za podpory Evropské unie, Czechinvestu, MSK a Technologické 

agentury ČR. Také zavedla princip štíhlé výroby optimalizující výrobní proces v průběhu 

trvání kontraktu (STEELTEC CZ). 
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3.3.5 Legislativní prostředí 

Podnikatelské jednotky, které mají sídlo na území České republiky se musí řídit nejen 

českými zákony a přepisy, ale i evropskými. Dále musí dodržovat i celou řadu vyhlášek, 

nařízení vlády a dalších právních norem. Mezi základní právní normy, které dodržuje i 

vybraná společnost jsou:  

• Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  

• Vyhlášky Ministerstva financí č. 500/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  

• Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník („NOZ“), 

• Českých účetních standardů č. 001-009, 012-020, 022, 

• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů,  

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

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

• Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. 

3.3.6 Ekologické prostředí  

V současnosti je kladen velký důraz na ekologii, aby podniky dodržovaly zásady ochrany 

životního prostředí a snižovaly tak negativní dopady na společnost. Vydává se spousta 

společných evropských a celosvětových norem, které poskytují výhodu pro členské země 

Evropské unie a to proto, že spojují požadavky jak evropské, tak i celosvětového trhu 

(Pešička, 2017).  

Pro obor strojírenství je nezbytné znát hutní materiály, které se děli do několika skupin, 

z nichž nejdůležitější je ocel. Právě ocel je hodně využívána i v jiných oborech, což budí 

v zákaznících otázku, zda je ocel ekologická a v některých případech i odmítají výrobky 

z oceli. Ze samotné podstaty je železo základem oceli a je všeobecné známo že železo 

nijak nezatěžuje životní prostředí, tudíž ani konečné výrobky z oceli nijak neškodí 

životnímu prostředí. Ocel se dostává do popředí a stále více se využívá pro své vynikající 

vlastnosti (STEELTEC CZ). 

Společnost STEELTEC CZ, s.r.o. si zakládá na tom, aby výroba byla šetrná k životnímu 

prostředí. Dokonce jedním z bodů firemní strategie společnosti je „ekologická výroba“. 

Dále je výrobcem patentovaného ručního lisu na plastové láhve a také Ecopressu na 

plechovky. Již výše bylo zmíněno, že společnost dostala certifikát „Zodpovědná firma“ 
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za třídění odpadu ve firmě a vzdělávání zaměstnanců v oblasti třídění a recyklace odpadu 

(STEELTEC CZ).  

3.4  SWOT analýza 

Závěrečnou metodou v této části diplomové práce je SWOT analýza, která na základně 

vnitřní a vnější analýzy vyhotoví alternativy strategie. Výsledkem je sestavení silných, 

slabých stránek spolu s příležitostmi a hrozbami.  

Silné stránky: 

• prosperita společnosti – působení na trhu již 30 let, 

• strategická poloha – blízko do Polska a na Slovensko, východ Evropy, 

• ekonomická stabilita, 

• firemní kultura,  

• členství v koncernu, 

• spolupráce ve skupině Husqvarna Group, 

• moderní technologie a investování do technologii, 

• zavádění principů štíhlé výroby a optimalizace výrobních procesů, 

• podpora zaměstnanců v podobě benefitů – sportovní aktivita, 

• důsledné dodržování zásad bezpečné práce, 

• kvalita výrobků – certifikáty,  

• výroba šetrná k životnímu prostředí, 

• konkurenceschopnost na světových trzích. 

Slabé stránky: 

• nedostatečná likvidita, 

• vyšší zadluženost, 

• závislost na mateřské společnosti v Německu,  

• sezónnost výrobků, 

• drobné problémy s dodávkami způsobené nárůstem požadavků zákazníků. 

Příležitosti: 

• pokračovat v rozvoji spolupráce s chráněnou dílnou, 

• investování do nových technologii, 

• získávání dotací a podpory na rozvoj společnosti, 
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• rozšiřování portfolia výrobků,  

• získávání nových zákazníků. 

Hrozby: 

• nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců a růst mezd, 

• možný vznik ekonomické krize jak v ČR, tak i v Německu,  

• snížení poptávky po výrobcích, 

• zvyšování požadavků od mateřské společnosti, 

• zvyšování cen vstupních materiálů, 

• nový konkurent na trhu.  
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4 Vlastní návrhy řešení 

V rámci této části práce jsou nejprve vytvořeny organizační předpoklady a časový 

harmonogram implementace Balanced Scorecard. Poté je představena vize a strategie 

společnosti STEELTEC CZ, s.r.o. Na základě strategie společnosti, jsou vytvořeny 

strategické cíle pro každou z perspektiv modelu Balanced Scorecard. Ke strategickým 

cílům jsou vhodně vybraná měřítka, cílové hodnoty a strategické akce, které je ovlivňují. 

Pro lepší orientaci návaznosti a propojenosti mezi jednotlivými strategickými cíli v každé 

z perspektiv modelu je vytvořena strategická mapa. Na konci je provedena analýza 

možných rizik při implementaci modelu a také shrnuty přínosy, které s sebou metoda 

přináší.  

4.1  Vytvoření organizačních předpokladů 

Implementace metody Balanced Scorecard se bude vztahovat k podniku jako celku, proto 

je potřebné zapojení všech podnikových útvarů a zaměstnanců. Důležité je aktivní 

zapojení středního managementu a ostatních zaměstnanců. Nejvíce je však důležitý zájem 

a pochopení metody jako přínos pro podnik ze strany vrcholového managementu.  

Po sestavení výše uvedených předpokladů a jejich splnění, se může přejít k sestavení 

implementačního týmu, který bude tvořen zaměstnanci společnosti. Aby implementace 

proběhla dobře je nezbytné, aby byli s modelem Balanced Scorecard obeznámeni všichni 

zaměstnanci, i ti kteří nebudou přímo zapojeni do implementačního týmu.  

Projekt Balanced Scorecard je rozložen do čtyř perspektiv, které budou dále sledovány. 

V každé z perspektiv bude stanoven strategický cíl a jak má být cíle dosaženo. Strategické 

cíle vyplývají ze strategie, vize a cíle společnosti.  

4.1.1 Časový harmonogram implementace BSC 

Časová náročnost implementace je individuální pro každý podnik. Odborná literatura 

uvádí, že časový horizont může být následující a to 6 měsíců pro přípravnou fází, dalších 

6 měsíců pro samotnou implementaci a až 1 rok pro využití BSC. Navrhla jsem 

následující časový harmonogram zavedení modelu Balanced Scorecard a to v horizontu 

29 týdnů s časovou rezervou 2 týdnů. Harmonogram je rozdělen do pěti hlavních částí, 

kde první je samotná příprava projektu. Druhou částí je vyjasnění strategie podniku, která 

je velmi podstatná pro tvorbu modelu a tím vyhodnocení výkonnosti společnosti. Třetí 

oblastí je tvorba BSC, kde se stanovená strategie společnosti přetváří do jednotlivých 
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strategických cílů pro každou perspektivu modelu s jeho měřítky, cílovými hodnotami a 

také strategickými akcemi ovlivňující dosažení cílů. Poslední oblast se týká 

implementace modelu do podniku. V rámci této části se model zapracovává do systému 

a zajišťuje se jeho plynulé nasazení. Důležité je obeznámení zaměstnanců se zaváděním 

nového systému měření výkonnosti a také zpětná vazba. Konečnou část harmonogramu 

tvoří časová rezerva pro případné problémy, které mohou nastat v průběhu celého 

procesu.  

Tab. 8 Časový harmonogram  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost Týdny 

  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 

Příprava projektu                                                           

Sestavení týmu                                                           

Školení týmu                                                           

Nastavení časového 

harmonogramu                                                           

Diskuze s účastníky                                                           

Vyjasnění strategie                                                           
Ujasnění vize a 

strategie                                                           

Strategická analýzy                                                           

Diskuze s účastníky                                                           

Tvorba BSC                                                           
Odvození 

strategických cílů                                                           
Vytvoření 

strategické mapy                                                           
Výběr měřítek a 

cílových hodnot                                                           
Určení 

strategických akcí                                                           

Příprava IS                                                           
Sladění cílů a 

strategických akcí                                                           

Diskuze s účastníky                                                           

Plán implementace                                                           
Zapracování do 

systému řízení                                                           
Seznámení 

zaměstnanců s BSC                                                           
Zajištění plynulého 

nasazení                                                            

Zpětná vazba                                                           

Časová rezerva                                                           
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4.2  Vize a strategie společnosti 

Společnost STEELTEC CZ, s.r.o. si klade za cíl naplňovat vize směrem k prosperující, 

efektivní společnosti, fungující na globálním světovém trhu. K naplňování vize 

napomáhá vytýčená firemní strategie, která v sobě zahrnuje následující: 

• Náš zákazník – náš pán, 

• Zaměstnanci jsou základ, 

• Kvalita na prvním místě, 

• Efektivita nákladů,  

• Bezpečnost při práci, 

• Ekologická výroba.  

Cíle a vize realizované společnosti mají v budoucnu přinášet růst výkonů, včetně 

zachování jistoty práce zaměstnancům i spokojenosti všech zákazníků a s tím související 

zlepšení ziskovosti podnikového hospodaření. V zájmu společnosti je také nadále 

pokračovat do budoucna v investicích většího rozsahu do rozšíření výrobních kapacit a 

kompetencí a do automatizace, robotizace a zefektivnění výrobních procesů ve všech 

významných výrobkových skupinách.  

4.3  Finanční perspektiva  

Z finanční analýzy výše provedené ve spojení se strategiemi, vizí a cíli společnosti, budou 

stanoveny tři základní strategické cíle ve finanční perspektivě modelu. Jedná se o růst 

rentability, nákladovou náročnost a finanční stabilitu společnosti.  

4.3.1 Růst rentability  

Jedním ze základních cílů převážné většiny podniků je ziskovost a dosahování zisku 

prostřednictvím využívání vstupů. K měření tohoto cíle byly vybrány dva ukazatele, a to 

rentabilita aktiv a rentabilita vlastního kapitálu.  

Z finanční analýzy vyplývá, že na jednu korunu investovaného kapitálu připadá 31,68 % 

čistého zisku za rok 2018. Oproti předešlému roku hodnota poklesla, z důvodů snížení 

cen a poklesu zakázek ze strany koncernu. Stejný průběh má i rentabilita aktiv, která 

klesla na 4,83 % v roce 2018.  
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Tab. 9 Růst rentability firmy 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, 2015-2018) 
 Jednotka 2017 2018 Cílová hodnota 

ROA % 11,47 4,83 8 

ROE % 51,86 31,68 40 

Nastavené cílové hodnoty se přibližují předchozímu trendu rentabilit minulého období. 

Předpokládá se, že díky investicím, novým projektům a navýšení zakázek opět společnost 

navýší svůj zisk na hodnotu minulých let.  

4.3.2 Finanční stabilita 

Z finanční analýzy za sledované období 2015 až 2018 je zřejmé, že finanční situace 

podniku je dobrá. Cílem je udržet tento stav i nadále. Finanční stability označované též 

jako finanční rovnováha lze dosáhnout tak, že struktura financování prostřednictvím 

cizích a vlastních zdrojů bude vyvážená. Pro měření finanční stability byl vybrán ukazatel 

celkové zadluženosti. 

Tab. 10 Finanční stabilita 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, 2015-2018) 

 Jednotka 2017 2018 Cílová hodnota 

Celková zadluženost % 77,87 84,77 81 

Hodnota ukazatele má v minulých letech rostoucí tendenci, a to díky nárůstu cizího 

kapitálu v podobě krátkodobých závazků k ovládané nebo ovládající osobě. Podle zlatého 

bilančního pravidla by se zadluženost měla pohybovat okolo 50 %. Celková zadluženost 

dosahuje u vybrané společnosti až 84 % a proto by se měla snažit o snížení této hodnoty. 

Cílová hodnota je stanovena na 81 %. 

4.3.3 Nákladová náročnost 

Následující strategický cíl je nákladová náročnost, pod tímto pojmem se skrývá efektivní 

využívání nákladů. Snížením nákladů dochází k navýšení zisku, který může společnosti 

plynout při zachování stávajících podmínek výroby. 

Tab. 11 Efektivita nákladů 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, 2015-2018) 

 Jednotka 2017 2018 Cílová hodnota 

Podíl nákladů na  

výnosech % 95  98  96  

Měřítkem nákladové náročnosti je podíl provozních nákladů na provozních výnosech. 

Pro lepší přehled o vývoji ukazatele byly vypočteny hodnoty dvou minulých let. Současná 
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hodnota tohoto měřítka je 98 %. Cílem je, aby se ukazatel v dalších letech snižoval a pro 

je cílová hodnota nastavena na 96 %.  

4.4  Zákaznická perspektiva 

Společnost STEELTEC CZ, s.r.o. je vlastněna mateřskou společností sídlící v Německu 

a zároveň patří do skupiny Husqvarna Group. Právě tito odběratelé představují největší 

podíl na tržbách. Největší vliv na produkci společnosti má právě mateřská společnost, 

které přináší jistotu v podobě stabilních kvót produkce měnících se podle jejich 

požadavků. V současnosti podíl produkce pro koncern je 70 % a zbylých 30 % pro ostatní 

společnosti.  

4.4.1 Podíl na trhu 

Výrobní program společnosti lze rozdělit na dva sektory, kde první produkce je pro 

skupinu Husqvarna a druhá je pro spotřební průmysl, kdy se jedná především o produkty 

kovového charakteru.  

Produkci pro švédský koncern dále členíme na tři základní kategorie výrobků. Pro 

mateřskou společnost GARDENU, která je součástí skupiny Husqvarna, vyrábí 

společnost tzv. kombisystém nářadí. Druhou kategorií jsou vřetenové sekačky na trávu, 

kterých ročně vyrobí zhruba 100 tisíc kusu, a proto je společnost jejich největším 

producentem na světě. Poslední skupinou jsou kovové díly pro různé typy produktů, 

montovaného v závodech Husqvarna nebo Gardena. 

Pro mateřskou společnost GARDENA Manufacturing GmbH vyrábí výrobky značky 

Gardena, jako například zahradní nářadí a závlahový systém pro zahrady. Pro tyto 

výrobky je největším vývozním teritoriem především západní Evropa. 

V případě výrobků pro skupinu Husqvarna, kde je společnost výlučným dodavatelem a 

zároveň jediným reprezentantem na českém trhu, odchází velká část výrobků i mimo 

Evropu, a to do Spojených států Amerických. Mezi výrobky pro skupinu Husqvarna se 

řadí výroba a montáž ručních sekaček trávy značek Husqvarna, Partner, Flymo, Jonsered, 

dále subdodávky komponentů pro výrobu zahradních riderů a ručních motorových 

sekaček Husqvarna.  
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Tab. 12 Přehled podílu tržeb na domácím a zahraničním trhu 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, 2015-2018) 

Pro přehlednější orientaci, kolik tržeb pochází ze zahraničního a domácího trhu, byla 

vytvořena následující tabulka. Zde vidíme, že tržby převážně plynou ze zahraničí a podílí 

se na celkových tržbách okolo 69 %. Cílová hodnota je nastavena jako procentní podíl 

jednotlivých tržeb trhu na celkových tržbách podniku. Na základě předešlého vývoje 

ukazatele a toho, že společnost dostává zakázky od zahraniční mateřské společnosti a je 

exportní společností, narůstá právě podíl zahraničních tržeb. Cílové hodnoty poměru 

domácího trhu k zahraničnímu jsou 33 % k 67 %. 

4.4.2 Spokojenost zákazníků 

Hlavní činností společnosti je velkosériová kovovýroba, tudíž se s konečným zákazníkem 

nijak nesetkává. Proto ani neprovádí žádnou analýzu spokojenosti zákazníků skrze 

dotazníkové šetření. Naopak používá ukazatel OTIF (On Time In Full), pomocí kterého 

lze měřit spokojenost odběratelů. Navíc je i měřítkem účinnosti dodavatelského řetězce 

společnosti. V podstatě vyjadřuje, kolik procent objednávek bylo dodáno včas a v plném 

rozsahu, což znamená, že zákazník dostane všechno, co si objednal ve smluvený čas.  

Ukazatel OTIF se vypočte jako podíl sumy produktů, které byly dodány včas a v plném 

rozsahu a sumy produktů, které byly vyžádány v určitém čase podle objednávky 

zákazníka.  

Tab. 13 Spokojenost zákazníků  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 Jednotka 2017 2018 Cílová hodnota 

OTIF % 92,4 98,4 95 

V současnosti společnost dodala 98,4 % svých objednávek v čas a v plné výši. Cílová 

hodnota je nastavena tak, aby společnost dodávala více než 95 % svých dodávek včas. 

 

 Domácí trh Zahraniční trh 

Cílová hodnota procentního podílu 33 % 67 % 

2018    

Procentní podíl na celkových tržbách 36,10 % 63,90 % 

2017   

Procentní podíl na celkových tržbách 29,88 % 70,12 % 

2016   

Procentní podíl na celkových tržbách 30,94 % 69,06 % 

2015   

Procentní podíl na celkových tržbách 30,17 % 69,83 % 
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4.4.3 Získávání nových zakázek  

Společnost STEELTEC CZ, s.r.o. se snaží vyhledávat nové zákazníky a nabízí jim využití 

své lakovny pro jejich výrobky. Také se snaží neustále vylepšovat a zkvalitňovat výrobu 

a dodržovat požadavky od své mateřské společnosti, aby od ní získala větší objem 

zakázek. 

Vyhledávání nových zákazníků ve společnosti je nejen pasivní, kdy zákazník přijde sám 

s požadavkem a domluví se na spolupráci, ale i aktivní formou. Tuto formu vyhledávání 

zákazníků má ve společnosti na starosti přímo jedno z oddělení ekonomiky, a to export a 

prodej. K zvyšování image společnosti slouží facebook a webové stránky, které jsou 

přehledně zpracovány. Pro lepši orientaci, jaké zákazníky společnost má, je vytvořena 

následují tabulka s podílem tržeb na celkových tržbách v roce 2017 a 2018. 

Tab. 14 Sledování podílu tržeb stávajících zákazníků na celkových tržbách  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, 2015-2018) 

  Jednotka 2017 2018 

Cílová 

hodnota 

GARDENA Manufacturing GmbH 

% 

51,29 45,92 48  

Husqvarna Holding Aktiebolag 0,25 0,37 0,4  

Husqvarna Poland 13,26 12,25 12,5  

Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. 1,40 1,49 1,5  

SILESMONT s.r.o. 17,71 19,55 19,6  

Husqvarna Logistics GmbH 0,49 0,37 0,3  

Ostatní menší zákazníci 15,59 20,04 17,7  

Z tabulky je patrné, že největší podíl na tržbách společnosti má právě mateřská 

společnost. Výše podílu je dána požadavkem mateřské společnosti na splnění kvóty 

produkce výrobků. Její výše se v letech mění, avšak stále tvoří největší podíl na tržbách 

společnosti. Podíl prodeje výrobků pro skupinu Husqvarna zůstává ve sledovaných letech 

podobná. Vyššího podílu na tržbách dosáhl podnik SILESMONT, s.r.o., který je ale 

dceřinou společností analyzovaného podniku. Mezi sebou mají uzavřenou rámcovou 

smlouvu vymezující podmínky vzájemné spolupráce, zabezpečení výrobní kapacity, 

dodacích lhůt a podmínek, stanovení cen a splatností faktur. Díky tomu si STEELTEC 

CZ, s.r.o. může nárokovat lepší odběratelské podmínky a mít z toho prospěch. Poslední 

podíl tvoří ostatní podniky, kterými jsou například Kovona Systém, HACO, EUREHA, 

HŽP, Jad Tools, Kerbl, Leifheit a STOW.  

Cílové hodnoty pro jednotlivé odběratele jsou nastaveny tak, aby byla udržena stabilita 

ve struktuře zákazníků se snahou o navýšení jednotlivých podílů na tržbách. Společnost 
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STEELTEC CZ, s.r.o. samozřejmě vyjednává s mateřskou společností, aby jim přidělila 

další část koncernové produkce. Avšak mateřská společnost je k těmto změnám opatrná, 

a to z důvodu ochrany svých zaměstnanců. Kvůli tomu je i navýšení cílové hodnoty tržeb 

od mateřské společnosti jen o 3 %. Pro následující odběratelé jsou podíly na tržbách 

nastaveny s mírným růstem, až na poslední řádek, který tvoří ostatní menší zákazníci. 

4.5  Perspektiva interních procesů 

Perspektiva interních procesů se především soustředí na zlepšování provozních procesů 

podniku. V návaznosti na předchozí perspektivy a strategii společnosti jsou navrženy 

strategické cíle, kterými jsou produktivita práce, zmetkovitost, inovační proces.  

4.5.1 Kvalita výrobků 

Společnost STEELTEC CZ, s.r.o. klade kvalitu výrobků na první místo a garantuje je 

kvalifikací a iniciativním přístupem všech pracovníků. Také již vlastní certifikát jakosti 

ISO 9001, který dává zákazníkům, odběratelům, úřadům, obchodním partnerům jistotu 

kvality produktů. Dále pro proces schvalování dílů do sériové výroby podnik používá tzv. 

PPAP dokumenty, které pomáhají podniku ke správnému porozumění požadavků 

konstrukční dokumentace výrobků a k tomu, že podnik je schopen trvale zajistit výrobu 

splňující tyto podmínky. Také disponuje 3D měřícím zařízením a dalšími měřícími 

pomůckami a kalibry k zajištění 100% kvality produktů či dílů. 

Kvalita výrobků představuje jak pro společnost, tak i pro zákazníka jedno z hlavních 

kritérii. Jedním z nástrojů pro měření kvality výrobků při sériové výrobě, je právě 

zmetkovitost. Sledováním zmetkovitosti zjistíme, zda jdou dodržovány technologické 

postupy, ale také zbytečně vynaložené náklady a práce. 

Tab. 15 Míra chybovosti při výrobě 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Jednotka 2017 2018 Cílová hodnota 

Míra chybovosti k milionu výrobkům ks 2330,23 1005,3 1000 

Míra chybovosti neboli zmetkovitost je vypočtena jako celkový počet vyrobených 

nevyhovujících jednotek (například závady související s procesem/konstrukcí, vady 

materiálu atd.) děleno počtem celkových vyrobených jednotek. Společnost zmetkovitost 

vztahuje k milionu vyrobených jednotek, a tedy v roce 2018 připadlo na 1 milion 

vyrobených jednotek 1005,3 vad. Cílová hodnota tedy byla nastavena tak, aby měla 

klesající tendenci a míra chybovosti byla pod 1000 chyb na milion výrobků. 
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4.5.2 Inovační proces 

Díky inovacím a správně nastavené inovační politice, lze dosáhnout konkurenční výhody 

a zajistit tak pro zákazníky například rozmanitější výrobkové portfolio, zvyšování kvality 

výrobků, rychlejší výrobu a dodání, nebo zlevňování a zproduktivňování používaných 

výrobních technologií.  

Jedním z bodu strategie společnosti je „náš zákazník-náš pán“ a „kvalita na prvním 

místě“. Vizí společnosti je směřovat k prosperující a efektivní společnosti. K naplnění 

těchto předpokladů společnost investuje za podpory EU, Czechinvestu, MSK a TA ČR 

do rozšíření výrobních kapacit, kompetencí, do automatizace, robotizace a zefektivnění 

výrobních procesů. Díky inovačním procesům společnost může dosáhnout synergických 

efektů v rámci dalšího zefektivnění výroby a tím snižovat nákladovou náročnost.  

Tab. 16 Hodnota investic  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, 2015-2018) 

  Jednotka  2017 2018 Cílová hodnota 

Investice tis. Kč 22 151 22 384 22 000 

V roce 2017 došlo k navýšení dlouhodobého majetku o 22 151 tis. Kč. Taktéž v tomto 

roce společnost zahájila projekt na podporu rozvoje výzkumu, vývoje a inovace, s cílem 

rozšířit stávající výzkumná a vývojová centra společnosti prostřednictvím pořízení 

nových strojů a technologií. Rok 2018 byl pro společnost rokem nových projektů, které 

by měly přinést ovoce v roce 2019. Navýšení hodnoty dlouhodobého majetku činilo 

22 384 tis. Kč. I v dalších letech společnost plánuje investovat, aby se přibližovala ke své 

vizi být prosperující a efektivní společností, fungující na globálním trhu.  

4.5.3 Zvyšování produktivity práce 

Produktivita práce je jedním z důležitých ukazatelů pro každou společnost. I analyzovaná 

společnost si klade za cíl zvyšovat produktivitu práce. Ukazatelů produktivity práce je 

mnoho a záleží na tom, jaký zvolíme poměr výstupů ke vstupům.  

Jako měřítko produktivity práce byla zvolena přidaná hodnota na zaměstnance. Přidaná 

hodnota byla vypočtena jako součet obchodní marže (rozdíl tržeb za prodej zboží a 

příslušných nákladů) a výkonů (součet tržeb na prodej výrobků a služeb, změny stavu 

zásob vlastní činností a aktivace), ponížený o výkonovou spotřebu, jejíž hodnotu tvoří 

pouze služby a spotřeba materiálu a energie. V roce 2018 přidaná hodnota byla  

130 314 tis. Kč a počet zaměstnanců byl 271.  
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Tab. 17 Zvyšování produktivity práce  

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, 2015-2018) 

 Jednotka 2017 2018 Cílová hodnota 

Přidaná hodnota na zaměstnance tis. Kč 550,21 480,86 500 

Přidaná hodnota na zaměstnance v roce 2018 činila 480,86 tis. Kč. U tohoto ukazatele je 

žádoucí rostoucí trend, který posiluje nejen konkurenceschopnost, ale má i vliv na 

zvyšování zisku společnosti. Cílová hodnota je stanovena na částku 500 tis. Kč. 

4.6  Perspektiva učení se a růstu 

Perspektiva učení se a růstu je především zaměřena na zaměstnance společnosti. 

Spokojený a motivovaný zaměstnanec je základní podmínkou zvyšování produktivity, 

zodpovědnosti a loajality vůči zaměstnavateli. I sama společnost má ve své strategii 

zakotven bod „zaměstnanci jsou základ“. Jako strategické cíle zde byly zvoleny loajalita, 

spokojenost a kvalifikace zaměstnanců. 

4.6.1 Loajalita zaměstnanců 

Jednou z možností, jak loajalitu zaměstnanců měřit je míra fluktuace. Loajálnost 

zaměstnanců je přínosem pro podnik, protože zaměstnanci se cítí ve firmě spokojení, jsou 

iniciativní, produktivní a žijí prací.  

Fluktuace zaměstnanců je vyjádřena jako podíl odchozích zaměstnanců a celkový počet 

zaměstnanců v podniku. V roce 2018 byl celkový počet zaměstnanců 271 a odchozích 

pracovníků 83. 

Tab. 18 Fluktuace zaměstnanců 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, 2015-2018) 

 Jednotka 2017 2018 Cílová hodnota 

Fluktuace zaměstnanců % 31 27 25 

Fluktuace zaměstnanců v roce 2018 je 27 %. Doporučená míra fluktuace se pohybuje 

mezi 5 až 10 %. Tato vyšší fluktuace podniku je způsobena zejména oborem podnikání, 

kdy se strojírenství dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikované pracovní síly. Další 

vliv na výši fluktuace má i sezónní nabíraní zaměstnanců na kratší pracovní úvazek a 

využívání agenturních pracovníků a učňů. Společnost nabízí spolupráci středním a 

vysokým školám. Cílová hodnota ukazatele je nastavena pod 25 %. 

4.6.2 Spokojenost zaměstnanců 

Spokojnost zaměstnanců je jedním z klíčových cílů každé společnosti, která vychází 

z pracovní morálky a všeobecné spokojenosti se zaměstnáním. Společnost  
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STEELTEC CZ, s.r.o. sama neprovádí dotazníkové šetření svých zaměstnanců, jelikož 

dostává od koncernu jimi vytvořenou anketu o spokojenosti zaměstnanců. Toto šetření se 

provádí dva krát ročně a je pod názvem Team Survey.  

Tab. 19 Spokojenost zaměstnanců 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, 2015-2018) 

 Jednotka 2018 Cílová hodnota 

Spokojenost zaměstnanců % 85  86  

Z dotazníků vyplývá, že 85 % zaměstnanců je spokojených ve společnosti. Ze zjištěných 

pozitivních a negativních reakcí se společnost může ponaučit a vylepšovat spokojenost 

svých zaměstnanců, například v oblasti odměňování, benefitů a školení. Cílem každé 

společnosti je zvyšování spokojenosti svých zaměstnanců a ani analyzovaná společnost 

není výjimkou, a proto cílová hodnota je nastavena na hodnotu vyšší než 86 %. 

4.6.3 Zvyšováni kvalifikace zaměstnanců 

V současnosti, kdy se výroba stále více automatizuje a robotizuje, je potřebná kvalifikace 

zaměstnanců, která je důležitým faktorem pro rozvoj podniku. Společnost si váží 

tvořivých a profesionálně zdatných zaměstnanců, kteří jsou ochotní se vzdělávat ve svém 

oboru, a proto jim poskytuje studijní volno. Dále své zaměstnance podle potřeby a zájmu 

posílá na různá školení. Samozřejmostí je školení zaměstnanců pracujících v účtárně, 

jelikož dochází k často k legislativním změnám v oboru účetnictví a daně.  

Tab. 20 Zvyšování kvalifikace zaměstnanců 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Jednotka 2018 Cílová hodnota 

Výdaje na školení  Kč 370 000 370 000 

V roce 2018 společnost vynaložila na školení svých zaměstnanců 370 tis. Kč a hodlá 

v podpoře kvalifikace zaměstnanců pokračovat i nadále.  

4.7  Strategická mapa  

Strategická mapa pomáhá lépe pochopit jednotlivé vazby mezi vymezenými 

strategickými cíli v rámci každé perspektivy. Díky tomu lze zjistit, prostřednictvím čeho 

společnost dosáhne své strategie a hlavního cíle zvýšení výkonnosti.  

V rámci každé perspektivy modelu byly navrženy strategické cíle, kterých je celkem 

dvanáct. U strategické mapy se postupuje od zdola nahoru tak, aby se každý cíl přes vazby 

příčin a důsledků podílel na splnění hlavního cíle společnosti.  
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První je perspektiva učení se a růstu, kde kvalifikace zaměstnanců má vliv na jejich 

spokojenost, a to díky možnosti se dále vzdělávat, účastnit se školení a kurzů. 

Zaměstnanci se mohou rozvíjet a kariérně růst, což vede k jejich loajalitě k 

zaměstnavateli. Strategické cíle perspektivy učení se a růstu, kterými jsou kvalifikace 

zaměstnanců, loajalita zaměstnanců a spokojenost zaměstnanců vedou k zvýšení 

produktivity práce, která je už cílem v perspektivě interních procesů.  

Zvyšování produktivity práce poté vede ke snižování nákladové náročnosti a k získávání 

nových zakázek i zvyšování podílu tržeb na trhu. Dalším strategickým cílem 

v perspektivě interních procesů je inovační proces, který je podporovaný kvalifikací 

pracovníků, jelikož proškolení zaměstnanci mohou efektivně a lépe obsluhovat nově 

pořízené stroje a roboty. Inovační proces ovlivňuje nejen další strategický cíl interních 

procesů, kterým je kvalita výrobků, ale i nákladovou náročnost z finanční perspektivy. 

Na kvalitu výrobků působí nejen kvalifikace zaměstnanců (jak zacházet s materiálem či 

strojem při výrobě), ale i loajalita zaměstnanců, díky dlouholetým zkušenostem získaných 

v podniku. Vylepšování a dodržování kvality výrobků pak povede ke spokojenosti 

zákazníků a k navyšování tržeb společnosti.  

Strategický cíl spokojenost zákazníků v zákaznické perspektivě, povede ke zvýšení 

podílů tržeb na trhu, jelikož zákazníci budou chtít se společností nadále obchodovat. 

Dalším strategickým cílem je získávání zakázek, který ovlivňuje nejen podíl tržeb 

podniku na trhu, ale i rentabilitu a finanční stabilitu společnosti. Růst podílu tržeb na trhu 

ovlivňuje růst rentability společnosti.  

V poslední finanční perspektivě působí nákladová náročnost spolu s finanční stabilitou 

společnosti na růst rentability. Takto stanovené cíle finanční perspektivy vedou 

k dosažení dlouhodobého strategického cíle, kterým je zvyšování výkonnosti společnosti. 
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Obrázek 14 Strategická mapa společnosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.8  Shrnutí strategických cílů a ukazatelů 

V následují tabulce jsou shrnuty všechny vymezené strategické cíle společnosti, spolu s měřítky, jednotkami měřítek, současnou hodnotou, 

cílovou hodnotou a s frekvencí měření. Ke každému strategickému cíli byly následně stanoveny hybatelé neboli strategické akce ovlivňující 

strategické cíle.  

Tab. 21 Shrnutí strategických cílů 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Perspektiva 

Strategický 

cíl Měřítko Jednotka 

Současná 

hodnota 

Cílová 

hodnota 

Frekvence 

měření Hybatelé (strategické akce) 

Finanční 

Růst 

rentability 

ROE % 4,83 8 

Ročně 

Naplňování ostatních 

perspektiv 

ROA % 31,68 40 

Efektivní využívání aktiv, 

plnění ostatních strategických 

cílů 

Finanční 

stabilita 
Celková zadluženost  % 84,77 81 

Plnění ostatních strategických 

cílů, provádění finanční 

analýzy  

Nákladová 

náročnost 

Podíl nákladů na výnosech % 98 96 

Zvyšování produktivity práce, 

snižování zmetkovitosti, 

spokojenost zákazníků, 

vyjednávání s mateřskou 

společnosti o navýšení 

produkce a tím zvýšení tržeb 
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Zákaznická 

Podíl tržeb 

na trhu                         Zahraniční trh % 64 67 

Ročně 

Spokojenost zákazníků, 

zajišťování kvality výrobků, 

splnění cílů interních procesů, 

vyjednávání s koncernem, 

propagace společnosti Domácí trh % 36 33 

Získávání 

zakázek 
Podíl tržeb mateřské spol. 

na celkových tržbách % 46 48 Ročně 

Požadavky mateřské 

společnosti na kvótu výrobu, 

snaha o navýšení produkce, 

zatraktivnění se pro mateřskou 

společnost, inovace 

Spokojenost 

odběratelů                    
OTIF % 98 95 Měsíčně 

Logistika společnosti, 

dodávkové služby, zvyšování 

produktivity práce 

Interních 

procesů 

Kvalita 

výroby 

Zmetkovitost 

Ks/1 mil. 

výrobků 1005,3 1000 Měsíčně 

Výběr dodavatelů, kontrola 

kvality materiálů, opatrnost při 

práci s materiálem, 

kvalifikovanost zaměstnanců, 

nové technologie/inovace 

Efektivita 

výroby 

Přidaná hodnota na 

zaměstnance  tis. Kč 480,86 500 Ročně 

Kvalifikovanost zaměstnanců, 

motivační programy, benefity, 

spokojenost zaměstnanců, 

komunikace mezi 

zaměstnanci, organizace 

práce, bezpečnost práce  

Inovace                                                 

Investice tis. Kč 22 384  ≥ 22 000 Ročně 

Monitoring investic, využívání 

dotací, robotizace a 

automatizace výroby,  

tlak konkurence 
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Učení se a 

růst 

Loajalita 

zaměstnanců Míra fluktuace % 27 25 Ročně 

Motivace zaměstnanců, 

benefity, bezpečnost práce, 

informovanost zaměstnanců o 

strategii a vizi společnosti, 

komunikace mezi vedením a 

zaměstnanci, porady, 

vytváření dobrého  

pracovního klimatu,  

etický kodex společnosti 

Spokojenost 

zaměstnanců 

Spokojenost % 85 86 Půlročně 

Kvalifikace 

zaměstnanců 

Kvalifikace tis. Kč 370 ≥ 370 Ročně 

Podpora karierního růstu, 

zabezpečování kurzů 

zaměstnancům, podpora 

rozvoje, podpora iniciativ 

zaměstnanců, tvorba rozvrhu 

školení a kurzů 
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4.9  Rizika spojená se zaváděním BSC 

Při implementaci jakéhokoli projektu mohou vzniknout rizika a pokud by se neřešila, 

mohla by vyústit do mnohem závažnějších problémů. Proto je potřebné rizika 

identifikovat a provést jejich analýzu. V rámci této části práce bylo vymezeno devět rizik, 

jež mohou mít vliv na zavádění modelu. Analýzou rizik se zjistí, jaké následky s sebou 

riziko přináší, míra rizika, ale také se stanoví opatření a způsoby odstranění rizika.  

Míra rizika se určí podle tabulky níže. Vypočte se jako součin odhadu pravděpodobnosti 

výskytu a míry dopadu rizika. Zelenou barvou vyznačené části tabulky znační méně 

závažné riziko, až zanedbatelné. Žlutá barva pak vyznačuje střední významnost rizika, 

tedy jsou závažná, ale ne kritická a jejich hodnota se pohybuje od 5 do 12 bodů. Červená 

barva pak vyznačuje kritickou míru rizika s vážnými dopady.  

Tab. 22 Stupnice klasifikace rizika 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Dopad rizika 

Pravděpodobnost 

výskytu zanedbatelný nevýznamný střední významný krizový 

vyloučené 1 2 3 4 5 

nepravděpodobné 2 4 6 8 10 

možné 3 6 9 12 15 

pravděpodobné 4 8 12 16 20 

jisté 5 10 15 20 25 

 

I de nt i f ika ce  r i z ik  

Realizace modelu Balanced Scorecard mohou ohrozit následující rizikové faktory: 

• nepochopení smyslu metody BSC managementem, 

• nesprávně zvolený implementační tým, 

• komunikační problémy a informovanost zaměstnanců, 

• nevhodně stanovené strategické cíle a měřítka, 

• nereálně nastavené cílové hodnoty, 

• snižování výrobních kvót od koncernu, 

• fluktuace zaměstnanců a nedostatek kvalifikované pracovní síly, 

• špatně nastavené plány nákladů, množství výroby, tržeb, 

• nedodržení časového harmonogramu. 
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Následují tabulka analyzuje jednotlivá rizika, odhaluje jejich možné následky, určuje stupeň výskytu rizika, dopad rizika, míru rizika, opatření 

a způsoby odstranění rizika.  

Tab. 23 Určení míry rizik 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Riziko Následky 
Stupeň 

výskytu 
Dopad rizika 

Míra 

rizika 
Opatření/způsob odstranění rizika 

Nepochopení smyslu 

metody BSC 

managementem společnosti 

Nezájem o metodu, 

ukončení procesu, špatná 

tvorba modelu, zvýšení 

nákladů, nenaplnění 

strategických cílů 

1 5 5 
Školení managementu a 

implementačního týmu, komunikace 

Nesprávně zvolený 

implementační tým 

Špatná volba strategických 

cílů, neshody v týmu, 

neefektivita 

3 4 12 

Výběrové řízení, a zvolení takového 

týmu, který je ochotný se nadále 

vzdělávat 

Komunikační problémy 

napříč podnikem a 

neinformovanost 

zaměstnanců 

Neochota spolupracovat, 

neefektivnost/ 

nemotivovanost 

zaměstnanců, nesprávné 

nastavení zaměření 

projektu 

4 4 16 

Nastavení harmonogramu porad, 

předem si stanovit komunikační 

strategii v rámci projektu, vymezení 

komunikačních prostředků 

Nevhodně stanovené 

strategické cíle a měřítka 

Odklonění se od konceptu 

BSC, nenaplnění strategie 

společnosti, nepovede ke 

zlepšení výkonnosti 

4 5 20 

Přesnější definice strategie 

společnosti, účast na školeních, 

využití možnosti externích poradců, 

spolupráce a komunikace napříč 

podnikem 

Nereálně nastavené cílové 

hodnoty 

Nesplnění nastavených 

hodnot, demotivace 

pokračovat v projektu dále 

3 4 12 
Nenadhodnocovat cílové hodnoty, 

popřípadě v průběhu upravit 
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Snižování výrobních kvót 

zadaných koncernem 

Pokles tržeb,  

snížení rentability 

3 3 9 

Vyjednávání s mateřskou společností, 

nabízení výroby produktů s nižními 

výrobními náklady, inovace, 

automatizace výroby 

Fluktuace zaměstnanců a 

nedostatek kvalifikované 

pracovní síly  

Snížení produktivity práce, 

zvýšení chyb ve výrobě, 

zvýšení nákladů na získání 

nových zaměstnanců a 

jejich zaškolení 

4 2 12 

Náborové akce, nadále spolupracovat 

se středěními a vysokými školami, 

motivace stávajících zaměstnanců, 

benefity, nabídka školení 

a podpora rozvoje 

Nesprávně nastavený plán 

nákladů, množství výroby a 

tržeb 

Snížení finanční a 

ekonomické stability 

podniku, tím i výkonnosti, 

omezené možnosti investic 

a rozvoje 

2 5 10 

Pravidelné porady a kontroly plánu, 

nastavení správných měřítek pro 

kontrolu plnění plánu 

Nedodržení časového 

harmonogramu 

Zpoždění celého projektu, 

nákladnější implementace 

1 4 4 

Nastavit si vhodně časovou rezervu, 

detailně naplánovaný časový 

harmonogram tvorby BSC, výběr 

vhodného implementačního týmu 

 



87 

 

4.10 Přínosy implementace BSC pro společnost 

Metoda Balanced Scorecard přináší společnosti mnoho výhod. Hlavní vizi společnosti 

STEETEC CZ, s.r.o. je směřovat k prosperující, efektivní společnosti, která funguje na 

globálním trhu. A právě díky implementaci této metody, která vychází ze strategie 

společnosti a převádí ji do jednotlivých uskutečnitelných strategických cílů, přispívá ke 

zvyšování výkonnosti a naplňování vize společnosti. 

Výhoda metody spočívá v tom, že se nezabývá pouze finanční stránkou společnosti, ale i 

jejími zaměstnanci, zákazníky a interními procesy. V každé této perspektivě se stanovují 

strategické cíle a k nim příslušná měřítka či ukazatele, které se nezaměřují jen na 

minulost, ale naopak na budoucnost. Díky propojenosti a návaznosti mezi jednotlivými 

perspektivami a jejich správně zvolenými strategickými cíli, získá společnosti komplexní 

pohled na procesy, které se podílejí na výkonnosti společnosti. Pro lepší vizualizaci 

propojenosti strategických cílů u jednotlivých perspektiv se používá strategická mapa, 

která umožňuje znázornit jejich provázanost. 

Na základě správně nastavených cílů a jejich měřítek, může společnost lépe kontrolovat 

či sledovat jejich vývoj v čase. Také přispívá k lepší komunikaci v podniku a 

informovanosti na všech úrovních podniku, což vede k většímu zapojení zaměstnanců. 

Prostřednictvím zlepšení komunikace se vytvoří i zpětná vazba, která může předem 

informovat o možných překážkách v naplňování cílových hodnot a strategických cílů. 

Zpětná vazba jednak pomůže tyto překážky eliminovat, ale podpoří i komunikaci a 

zefektivní podnikové procesy. 

Každá perspektiva modelu Balanced Scorecard přináší nastavením vhodných 

strategických cílů výhody. V oblasti finanční perspektivy se jedná o zlepšení rentability, 

finanční stability a optimalizace nákladové náročnosti. Zákaznická perspektiva s sebou 

nese přínosy v podobě zvýšení podílu tržeb na trhu, získávání nových zakázek a 

zjišťování spokojenosti zákazníků. Perspektiva interních procesů přináší výhody 

ve zkvalitňování výroby, spojené se snížením zmetkovitosti a také dochází ke zvyšování 

produktivity práce díky modernizaci a automatizaci výroby. Poslední perspektiva učení 

se a růstu představuje přínosy v získávání kvalifikovanějších a spokojených zaměstnanců. 

Díky spokojenosti a možnosti se rozvíjet a vzdělávat, jsou zaměstnanci více loajální 

k zaměstnavateli.   
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Závěr 

Diplomová práce představuje hodnocení výkonnosti společnosti STEELTEC CZ, s.r.o. 

s využitím Balanced Scorecard. Společnost se zabývá velkosériovou kovovýrobou 

s následnou úpravou v procesu strojírenské výroby a je výlučným dodavatelem výrobků 

skupiny Husqvarna na českém trhu. 

Teoretická část práce na základě odborné literatury, ozřejmila pojmy jako výkonnost 

podniku a měření výkonnosti. Podstatnou část tvoří právě vymezení modelu Balanced 

Scorecard, jakožto strategického systému měření výkonnosti podniku.  

V rámci analýzy současného stavu byl podnik nejdříve charakterizován a následně 

podroben jak finanční analýze, tak i strategické analýze. Z finanční analýzy bylo zjištěno, 

že se společnosti daří dobře, i když v posledním sledovaném roce výrazně poklesl 

výsledek hospodaření, který byl zapříčiněn stornem některých zakázek ze strany 

koncernu, ale i nárůstem mzdových nákladů a rozšiřováním výrobkového portfolia. Dále 

se společnost potýká s nízkou likviditou, a tedy neschopností splácen své krátkodobé 

závazky z oběžných prostředků. Díky analýze ukazatelů aktivity, kde bylo zjištěno, že 

doba obratu závazků je delší než doba obratu pohledávek, s likviditou problém mít 

nemusí. Z vypočteného multiplikátoru vlastního kapitálu vyplývá, že zvýšená 

zadluženost pozitivně ovlivňuje rentabilitu společnosti. Závěr této části tvoří strategická 

analýza v podobě SLEPTE analýzy. 

Strategická analýza spolu s finanční analýzou tvoří podklad pro sestavení SWOT analýzy. 

Mezi silné stránky společnosti se například řadí její dlouhodobé působení na trhu, 

strategická poloha, členství v koncernu a zavádění nových technologií do výroby. 

Slabými stránkami společnosti mohou být sezónnost výrobků, nedostatečná likvidita či 

závislost na mateřské společnosti. Za příležitosti jsou považovány například investování 

do nových technologií, pokračování v rozvoji spolupráce s chráněnou dílnou a nadále 

rozšiřování výrobkového portfolia. Naopak hrozby mohou plynout z nedostatku 

kvalifikované pracovní síly, z možné ekonomické krize jak v ČR, tak i v Německu a ze 

zvyšování cen vstupního materiálu.  

V poslední části práce byly popsány vlastní návrhy, a tedy tvorba a implementace metody 

Balanaced Scorecard ve společnosti. Na základě analýzy současného stavu a vymezení 

vize a strategie společnosti byly navrhnuty pro každou perspektivu modelu strategické 



89 

 

cíle. K strategickým cílům byla navržena měřítka a ukazatele, jejich současná hodnota, 

odhadnutá cílová hodnota a sepsány strategické akce ovlivňující cíle. Finanční 

perspektiva se zaměřovala na růst rentability, finanční stabilitu a nákladovou náročnost. 

V zákaznické perspektivě byly stanoveny strategické cíle zvyšování spokojenosti 

zaměstnanců, získávání nových zakázek a zvyšování podílu na trhu. Perspektiva interních 

procesů zahrnovala strategické cíle v oblasti inovačních procesů, kvality výrobků a 

zvyšování produktivity práce. Perspektiva učení se a růstu se zaměřovala na strategické 

cíle zvyšování kvalifikace zaměstnanců, zvyšování spokojenosti zaměstnanců a jejich 

loajalitu. 

Vzájemná propojenost a vazby mezi jednotlivými strategickými cíli v rámci každé 

perspektivy modelu byly znázorněny ve strategické mapě. Všechny stanovené cíle 

prostřednictvím vazeb příčin a důsledků se podílejí na výkonnosti podniku a dosahování 

dlouhodobého strategického cíle. 

Na konci práce byla provedena analýza rizik a sepsány přínosy spojené se zaváděním 

metody Balanced Scorecard. V analýze rizik byla identifikována rizika jako nepochopení 

smyslu metody managementem společnosti, nevhodně stanovené strategické cíle a 

měřítka, či komunikační problémy napříč podnikem.  Za největší přínos při zavedení 

modelu Balanced Ssorecard do podniku lze považovat zvýšení výkonnosti a 

konkurenceschopnosti podniku.  

Cílem diplomové práce bylo provést hodnocení výkonnosti podniku s využitím Balanced 

Scorecard. Pokud by se společnost rozhodla model zavést, mohla by využít vypracované 

kroky tvorby a implementace Balanced Scorecard vytvořená v rámci této diplomové 

práce. Na základě provedených analýz a návrhové části vedoucí ke zvýšení výkonnosti a 

naplňování dlouhodobého strategického cíle společnosti, lze cíl diplomové práce 

považovat za dosažený.   
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I 

 

Příloha 1 Rozvaha: Aktiva společnosti STEELTEC CZ, s.r.o. 

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2015-2018) 

Označení Aktiva v tis. Kč 2015 2016 2017 2018 

        Aktiva celkem 238 142 256 568 278 886 290 220 

B.       Stálá aktiva 85 154 86 155 94 585 102 969 

B. I.     Dlouhodobý nehmotný majetek 962 845 722 1 188 

    2. 1. Software 962 845 722 1 188 

B. II.     Dlouhodobý hmotný majetek 79 092 80 210 88 793 96 681 

    1. 2. Stavby 23 428 22 850 23 925 22 855 

    2.   Hmotné movité věci a soubory 

movitých věcí 52 981 52 775 62 925 62 899 

      1. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 1 700 1 627 1 554 1 480 

    5. 2. Nedokončený dlouhodobý majetek 983 2 958 619 9 447 

B. III.     Dlouhodobý finanční majetek 5 100 5 100 5 100 5 100 

    1.   Podíly – ovládaní nebo ovládající 

osoba 5 100 5 100 5 100 5 100 

C.       Oběžná aktiva 152 345 170 311 183 552 186 560 

  I.     Zásoby 67 819 85 473 82 786 83 497 

    1.   Materiál 37 592 44 298 38 213 40 862 

    2.   Nedokončená výroba a polotovary 18 415 28 073 28 624 28 644 

    3. 1. Výrobky 9 037 9 383 11 590 10 145 

      2. Zboží 2 775 3 719 4 259 3 846 

C. II.     Pohledávky 70 655 64 062 86 420 89 815 

    1.   Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 

    2.   Krátkodobé pohledávky 70 655 64 062 86 420 89 815 

      1. Pohledávky z obchodních vztahů 61 374 57 959 68 136 58 730 

  4.  Pohledávky ostatní 9 281 6 103 18 284 31 085 

     3. Stát – daňové pohledávky 7 820 4 725 9 651 11 895 

      4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 0 1 214 8 020 6 221 

      5. Dohadné účty aktivní 173 164 613 307 

      6. Jiné pohledávky 1 288   12 662 

C. IV.     Peněžní prostředky 13 871 20 776 14 346 13 248 

    1.   Peníze 68 92 124 119 

    2.   Účty v bankách 13 803 20 684 14 222 13 129 

D.       Časové rozlišení 643 102 749 691 

    1.   Náklady příštího období 643 102 749 691 
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Příloha 2 Rozvaha: Pasiva společnosti STEELTEC CZ, s.r.o. 

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2015-2018) 

Označení Pasiva v tis. Kč 2015 2016 2017 2018 

        Pasiva celkem 238 142 256 568 278 886 290 220 

A.       Vlastní kapitál  61 951 64 033 60 594 42 604 

A. I. 1.   Základní kapitál 26 000 26 000 26 000 26 000 

A. III.     Fondy ze zisku 2 600 2 600 2 600 2 600 

    1.   Rezervní fond 2 600 2 600 2 600 2 600 

A. V.     

Výsledek hospodaření za 

běžné účetní období 33 351 35 433 31 994 14 004 

B. C.     Cizí zdroje 176 191 192 535 218 292 247 616 

B.   4.   Rezervy 692 965 1 096 1 594 

C.       Závazky 175 499 191 570 217 196 246 022 

  I.     Dlouhodobé závazky 22 739 1 877 4 267 5 586 

    6.   

Závazky ovládaná nebo 

ovládající osoba 20 000 0 0 0 

    8.   Odložení daňové závazky 2 739 1 877 4 267 5 586 

C. II.     Krátkodobé závazky 152 760 189 693 212 929 240 436 

    3.   Krátkodobé přijaté zálohy 663 0 0 0 

    4.   Závazky z obchodních vztahů 42 464 41 544 41 537 44 380 

    6.   

Závazky – ovládaná nebo 

ovládající osoba 90 000 120 000 145 000 170 000 

    8. 3. Závazky k zaměstnancům 16 378 23 845 22 121 21 461 

      4. 

Závazky ze soc. zabezpečení a 

zdravotní pojištění 2 078 2 375 2 653 2 936 

      5. Stát – daňové závazky a dotace 982 1 145 558 1 003 

      6. Dohadné účty pasivní 195 784 1 060 656 
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Příloha 3 Výkaz zisku a ztrát společnosti STEELTEC CZ, s.r.o. 

(Zdroj: Výroční zprávy firmy STEELTEC CZ, s.r.o., 2015-2018) 

Označení Výkaz zisku a ztrát v tis. Kč 2015 2016 2017 2018 

I.     Tržby z prodeje výrobků a služeb 393 578  389 086 455 460 403 724 

II:     Tržby za prodej zboží 115 236  122 734 165 866 169 910 

A.     Výkonová spotřeba 374 374  377 396 466 715 436 755 

  1.   

Náklady vynaložené  

na prodej zboží 104 794  108 700 147 321 150 638 

  2.   Spotřeba materiálu a energie 224 741  219 079 264 782 230 537 

  3.   Služby 44 839  49 617 54 612 55 580 

B.     

Změna stavu zásob  

vlastní činnosti -1 124  -10 003 -2 753 1 112 

C.     Aktivace 0  0 0 -7 677 

D.     Osobní náklady 87 455  93 984 110 815 118 288 

  1.   Mzdové náklady 63 119  68 125 79 331 84 762 

  2.   

Náklady na sociální zabezpečení, 

zdravotní pojištění a ostatní náklady 24 336  25 859 31 484 33 526 

    1. 

Náklady na sociální zabezpečení, 

zdravotní pojištění 21 260  22 647 26 601 27 988 

    2. Ostatní náklady 3 076  3 212 4 883 5 538 

E.     

Úpravy hodnot 

v provozní činnosti 9 692  12 562 13 476 14 525 

  1. 1. 

Úpravy hodnot  

dlouhodobého hmotného  

majetku a dlouhodobého  

nehmotného majetku – trvalé 9 692  12 562 13 476 13 792 

  2.   Úpravy hodnot zásob 9 692  0 0 733 

III.     Ostatní provozní výnosy 57 078  72 072 66 366 70 053 

  1.   

Tržby z prodaného  

dlouhodobý majetku 30  1 617 1 249 1 666 

  2.   Tržby z prodaného materiálu 53 315  66 446 58 160 61 008 

  3.   Jiné provozní výnosy 3 733  4 009 6 957 7 379 

F.     Ostatní provozní náklady 54 703  68 496 60 644 63 407 

  1.   

Zůstatková cena prodaného 

dlouhodobého majetku 0  169 413 337 

  2.   Prodaný materiál 52 159  66 250 58 274 60 935 

  3.   Daně a poplatky 73  71 68 63 

  4.   

Rezervy v provozní oblasti  

a komplexní náklady  

příštího období 142  274 130 498 

  5.   Jiné provozní náklady 2 329  1 732 1 759 1 574 

*     Provozní výsledek hospodaření 40 792  41 457 38 795 17 277 

IV.     

Výnosy z dlouhodobý finanční  

majetku – podíly 2 308  1 182 3 215 2 111 



IV 

 

  1   

Výnosy z podílů – ovládaná 

 nebo ovládající osoba 2 308  1 182 3 215 2 111 

VI.   

Výnosové úroky a podobné 

výnosy 37  35 15 12 

  2. 

Ostatní výnosové úroky a podobné 

výnosy 37  35 15 12 

I.   

Úpravy hodnot a rezervy ve 

finanční oblasti 0  0 0 0 

J.   

Nákladové úroky a podobné 

náklady 1 338  1 486 1 210 2 442 

  1. 

Nákladové úroky a podobné náklady 

– ovládaná nebo ovládající osoba  903  1 002 621 1 932 

  2. 

Ostatní nákladové úroky a podobné 

náklady 435  484 589 510 

VII.   Ostatní finanční výnosy 381  131 852 927 

K.   Ostatní finanční náklady 1 485  614 2 130 975 

*   Finanční výsledek hospodaření -97  -752 742 -367 

**   

Výsledek hospodaření před 

zdaněním  40 695  40 705 39 537 16 910 

L.   Daň z příjmu 7 344  5 272 7 543 2 906 

  1. Daň z příjmu splatná 5 909  6 134 5 153 1 587 

  2. Daň z příjmu odložená 1 519  -862 2 390 1 319 

**   Výsledek hospodaření po zdanění  33 351  35 433 31 994 14 004 

M.   

Převod podíl na výsledku 

hospodaření společnosti 0  0 0 0 

***   

Výsledek hospodaření za účetní 

období 33 351  35 433 31 994 14 004 

*   Čistý obrat za účetní období 568 618  585 240 691 774 646 737 

 

 


