






Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na měření výkonnosti podniku DSB EURO, s. r. o. 

pomocí metody Balanced Scorecard. Teoretická část práce popisuje koncept této 

metody a postup při její implementaci. Praktická část vychází z teorie popsané v první 

části diplomové práce a hodnotí současnou situaci podniku nejen za pomocí finančních, 

ale i nefinančních měřítek. Z výsledků analýz je vytvořen návrh možné implementace 

konceptu do zvoleného výrobního podniku. Závěrečná část je zaměřena na shrnutí 

možných rizik a předpokládaných přínosů konceptu Balanced Scorecard.  

 

Abstract 

The Master’s thesis deals with the business performance assessment of DSB EURO,     

s. r. o. company by Balanced Scorecard method. The concept of the Balanced Scorecard 

method and its implementation is described in the theoretical part. The practical part      

is based on the theory described in the thesis and evaluates current situation of the 

company by financial and non-financial measures. The concept of the implementation 

into chosen company is designed from the analysis results. The final part is aimed       

on the risk summarization and concept contribution. 
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Úvod 
 

Konkurence. Slovo, které znamená pro všechny podnikající firmy noční můru, se kterou 

je zapotřebí se dnes a denně vypořádat. Podnikatelské prostředí v České republice se 

neustále mění a vyvíjí. Podniky jsou vystaveny tlaku globální konkurence a jsou nuceny 

zabývat se restrukturalizací procesů, na základě kterých provádí svoji podnikatelskou 

činnost. Jedním z takových podniků je i blanenská slévárna DSB EURO, s. r. o., kterou 

jsem si vybrala pro praktický příklad mé diplomové práce s názvem Hodnocení 

výkonnosti podniku prostřednictvím implementace metody BSC. Vzhledem k tomu, že 

trhy jsou nasycené a ekonomiky zemí poměrně vyspělé, je neustále složitější najít 

pravou výhodu, která by podnik odlišila od konkurenčních společností. Každá firma se 

snaží nastavit svoji strategii tak, aby byly dosaženy cíle, které si podnik stanovil. 

Prvním krokem k úspěchu, je dobře zvolenou strategii implementovat do praxe. Pro 

tento účel slouží metoda Balanced Scorecard (dále jen BSC). Prostřednictvím této 

metody se strategie a poslání společnosti převedou do jednotlivých měřítek výkonnosti 

podniku.  

V české ekonomice většina manažerů využívá k hodnocení výkonnosti podniku 

především ekonomické ukazatele. Tyto ukazatele dají vlastníkům podniku komplexní 

pohled na to, zda podnik vytváří hodnoty, které má a naopak. Umožňují zjistit, zda 

opatření, která se v podniku provádí, jsou efektivní nebo je zapotřebí změn.  

BSC byla představena jako systém měření výkonnosti na počátku devadesátých let 

dvacátého století. Kořeny této metody jsou v USA, ale její uplatnění v praxi se našlo      

i v zemích Evropy, zejména v soukromém sektoru a následně i ve veřejné správě. 

Podstatou celé koncepce je v prvé řadě realizace strategie a následně její samotná 

tvorba. Název metody BSC se do češtiny většinou nepřekládá, ale je možné se setkat se 

synonymy – metoda vyvážených ukazatelů nebo také vyvážené indikátory. Metoda se 

používá jako způsob pro měření podnikového úspěchu, vyvážení dlouhodobých a 

krátkodobých opatření ať už v oblasti finanční, zákaznické, procesní a jiné.  

Výkonnost firmy je velice důležitá nejen pro management podniku, který na základě 

výsledků dále rozhoduje o budoucích krocích společnosti. Dalšími zainteresovanými 
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stranami jsou banky (údaje slouží pro rozhodování o financování podniku), finanční 

úřad (výsledky auditu slouží pro odvedení daňové povinnosti), investoři (posuzují 

reálnost investic), regionální nebo krajské správní orgány (jaký podnik má pro kraj 

přínos). 

Cíl práce 
 

Cílem diplomové práce je vytvořit návrh implementace metody BSC pro společnost 

DSB EURO, s. r. o. takovým způsobem, aby bylo dosaženo efektivnější a hodnotnější 

výkonnosti podniku. K zefektivnění výkonnosti podniku použiji analýzy, které mi 

pomohou lépe identifikovat prostředí nejen v podniku, ale i jeho okolí.  
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1. Teoretická východiska práce 

1.1  Měření výkonnosti podniku 

 

Měření výkonnosti podniku je jedním z kvalitních systémů, za pomocí něhož propojíme 

strategické cíle s operativními. Jedná se o proces kvantifikace efektivnosti a účinnosti 

aktivit společnosti. Přístupů pro měření výkonnosti podniku je mnoho a v praxi jsou 

různé pro různé typy podniků. Toto měření vyžaduje mnoho znalostí, zkušeností a také 

intuice. V dnešní době se můžeme setkat nejen s klasickými koncepty měření 

výkonnosti, ale v současnosti si podniky nacházejí oblibu i v moderních vyvážených 

ukazatelích. 

Tradiční přístupy měření výkonnosti podniku se orientují na finanční ukazatele.  

Výhodou finančních ukazatelů je zejména jejich rychlé zpracování, mají široké  

využití – informace pro investory, banky, dodavatele, statistické úřady a jiné.  

Nevýhodou těchto ukazatelů je, že nemají schopnost zachytit všechny oblasti, které mají 

vliv na výkonnosti podniku. Další velkou nevýhodou je, že vychází z údajů, které jsou 

zaznamenány v minulých obdobích a budoucnost se dá tedy pouze predikovat. Moderní 

přístup pojetí měření výkonnosti podniku je poměrně mladý trend, jeho použití v praxi 

 je datováno do 20. století. Moderní měřítka výkonnosti podniku jsou zpracovávána 

 na základě tradičních přístupů měření výkonnosti. Vychází se tedy z finančních 

ukazatelů a obsahují všechna data, která pokrývají všechny aspekty činnosti daného 

podniku.  Mezi moderní přístupy, které jsou velmi oblíbené, patří právě i metody 

Balanced Scorecard, která bude blíže popsána v následujících kapitolách.  

 

1.2  Finanční výkonnost podniku 

 

Vlastníci podniku vkládají svůj kapitál do podniku za účelem finanční návratnosti  

a nejlépe návratnosti, které přinese zisk. Proto, aby zjistili, zda jejich podniky jsou 

úspěšné nebo naopak je zapotřebí vyhodnotit jejich finanční zdraví. K tomu slouží 

finanční ukazatele. Vrcholové finanční ukazatele musí zohledňovat základní 

dlouhodobý cíl podniku a tím je stálé zvyšování výkonnosti vloženého kapitálu 
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vlastníků. Pro tyto účely slouží finanční analýza, jejímž základním cílem je vyjádřit – 

pokud možno komplexně, finanční situaci analyzovaného podniku. 

Finanční analýza jako nástroj pro zjištění finanční situace podniku, nám umožňuje nejen 

náhled na hospodaření podniku a jeho zdraví, ale slouží také v oblasti plánování, 

k predikci budoucího vývoje finanční situace, napomáhá řídícím pracovníkům               

v rozhodování o vhodném řešení v oblasti provozní činnosti, investiční činnosti             

a financování. Ve finanční analýze se používají dvě základní rozborové techniky: 

a) Procentní rozbor – „spočívá ve výpočtu procentního podílu jednotlivých 

položek rozvahy na aktivech a jednotlivých položek výsledovky na výnosech.“
1
 

Procentní podíly se dále porovnávají v čase, s plánem, mezipodnikově, 

s odvětvovými průměry či doporučenými hodnotami. 

b) Poměrová analýza – finanční poměrové ukazatele jsou základním prvkem 

finanční analýzy. Poměrové ukazatele vyjadřují vztahy mezi relevantními 

položkami  

rozvahy, výsledovky či výkazu zisků a ztrát nebo položkami z nich odvozenými. 

Poměrové ukazatele tvoří nejpočetnější a také nejvyužívanější skupinu 

ukazatelů. Vyjadřují v čitateli jištění a ve jmenovateli finanční riziko. Rizikové 

faktory jsou především položky z pasiv, ale i zásoby. Jištěním je především zisk, 

ale i některá nehmotná aktiva. V mojí diplomové práci budou zhodnoceny tyto 

ukazatele: 

 ukazatele rentability 

 ukazatele aktivity 

 ukazatele likvidity 

 ukazatele zadluženosti 

 

 

                                                           
1
SYNEK, M. Manažerská ekonomika 5., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 

2011. 480 s. ISBN 978-80-247-3494-1. 
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1.2.1 Ukazatele rentability 

 

Pro možnost výpočtu ukazatele rentability je zapotřebí účetního výkazu rozvahy 

 a dále výkaz zisku a ztrát. Rentabilita je měřítkem schopnosti podniku dosahovat zisku 

 za pomoci investovaného kapitálu. V ukazatelích rentability poměřujeme ukazatel, 

který je tokovou veličinou za období (výsledovkové veličiny) a stavovou hodnotu 

(rozvahové veličiny). Pro tuto diplomovou práci použiji tři základní ukazatele 

rentability: 

 Rentabilita celkových vložených aktiv - Return on Assets - ROA 

 Rentabilita tržeb - Return on Sales - ROS 

 Rentabilita vlastního kapitálu - Return on Common Equity – ROE 

Rentabilita celkových vložených aktiv ROA 

Rentabilita celkových vložených aktiv nebo také někdy rentabilita celkového kapitálu 

„poměřuje zisk podniku s celkovými vloženými prostředky, bez ohledu na to, zda by byl 

financován z vlastního nebo cizího kapitálu.“
2
 

ROA = (EBIT /AKTIVA) *100 

Rentabilita tržeb ROS 

„Ukazuje, kolik korun zisku podnik vytvoří z jedné koruny tržeb. Pokud se tento ukazatel 

nevyvíjí dobře, lze předpokládat, že ani v ostatních ukazatelích nebude situace dobrá. 

V praxi se hovoří o tzv. ziskovém rozpětí. Tento ukazatel se často porovnává s oborovým 

průměrem.“
3
 Pokud jsou výsledky nižší než oborový průměr => ceny výrobků jsou 

nízké => náklady příliš vysoké. Do čitatele se nejčastěji dosazuje čistý zisk po zdanění, 

tj. EAT. 

ROS = (EAT / TRŽBY Z PRODEJE VLASTNÍCH VÝROBKŮ A SLUŽEB + TRŽBY 

Z PRODEJE ZBOŽÍ) * 100 

                                                           
2
SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, Praha: Grada, 2008, s. 162. ISBN 

987-80-247-2424-9. 
3
tamtéž. s.256. 
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Rentabilita vlastního kapitálu ROE 

„ROE vyjadřuje efektivnost reprodukce kapitálu vloženého vlastníky. Sleduje, kolik 

čistého zisku připadá na jednu korunu investovanou vlastníky společnosti.“
4
 Do čitatele 

je vhodné dosadit hodnotu zisku po zdanění, tj. EAT, protože tento ukazatel by měl 

ukázat čistou výnosnost podniku. 

ROE = (EAT / VLASTNÍ KAPITÁL)*100 

1.2.2 Ukazatele aktivity 

 

„Ukazatel aktivity charakterizuje schopnost podniku využívat vložených prostředků, 

rychlost obratu oběžných prostředků. Charakterizuje celkovou produkční schopnost 

podniku“.
5
 Podle ukazatelů aktivity lze snadno zjistit, zda podnik neváže zbytečně 

peněžní prostředky v nadměrných zásobách a dalších aktivech.  

Nejdůležitější ukazatele této skupiny jsou: 

 Obrat celkových aktiv 

 Obrat zásob 

 Obrat pohledávek  

 

1.2.3 Ukazatel likvidity 

 

„Ukazatele likvidity měří schopnost podniku uspokojit své běžné závazky.“
6
 Likvidita 

podniku je tedy vyjádření schopnosti podniku uhradit včas své platební závazky – vůči 

dodavatelům, zaměstnancům, bankám atd. Nedostatek likvidity vede k tomu, že podnik 

není schopen splácet svoje závazky, což může vyústit v platební neschopnost a vést 

                                                           
4
SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, Praha: Grada, 2008, s. 162. ISBN 

987-80-247-2424-9. 
5
HINKE, J. BÁRKOVÁ, D. Účetnictví 2 – Pokročilé aplikace. Praha: GradaPublishing, a. s., 2010, s. 

186. ISBN 978-80-247-3516-0. 
6
 SYNEK, M. Manažerská ekonomika 5., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 

2011. 480 s. ISBN 978-80-247-3494-1. 
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k bankrotu. Likvidnost je úzce spjata se solventností. Vlastníci podniku preferují spíš 

nižší úroveň likvidity, neboť oběžná aktiva (krátkodobý majetek) představují 

neefektivní vázanost finančních prostředků. Mezi základní ukazatele týkající se 

likvidity patří: 

 Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) 

 Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) 

 Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) 

Běžná likvidita  

BĚŽNÁ LIKVIDITA = OBĚŽNÁ AKTIVA / KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 

„Tento ukazatel měří krátkodobou likviditu. Ukazuje kolikrát je podnik schopen 

uspokojit své krátkodobé závazky, kdyby proměnil všechna svá oběžná aktiva v daném 

okamžiku v hotovost. Čím vyšší je tento ukazatel, tím je obecně pravděpodobnější 

zachování platební schopnosti podniku. Avšak příliš vysoká hodnota není žádoucí, může 

totiž znamenat příliš velké vázání kapitálu, což působí negativně na rentabilitu i na 

rozvoj podniku.“
7
 

Pohotová likvidita 

POHOTOVÁ LIKVIDITA = (OBĚŽNÁ AKTIVA – ZÁSOBY) / KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 

 „Tento poměr vystihuje lépe okamžitou platební schopnost, protože zásoby obsažené 

v oběžných aktivech jsou nejméně likvidní částí oběžných aktiv. Mohou tedy vznikat 

problémy při jejich přeměňování na hotovost v krátkém čase zejména, jsou-li zásoby 

hotových výrobků, polotovarů, surovin nebo materiálu neprodejné.“
8
 

                                                           
 

 
8
RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 

2011, 143 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-3916-8. 
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Okamžitá (peněžní) likvidita 

PENĚŽNÍ LIKVIDITA = FINANČNÍ MAJETEK / KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 

Finančním majetkem zde rozumíme hotovost, peníze na běžných účtech v bankách, 

obchodovatelné cenné papíry a šeky. Tento ukazatel měří schopnost podniku hradit 

právě splatné závazky. 

1.2.4 Ukazatele zadluženosti 

 

„Ukazatele zadluženosti poměřují cizí a vlastní zdroje. Při analýze zadluženosti je 

dobré zjistit i objem majetku, který má firma pořízený na leasing.  Aktiva získaná 

prostřednictvím leasingu se totiž neobjevují v rozvaze, ale pouze jako náklad ve výkazu 

zisku a ztráty.“
9
 

Ukazatel věřitelského rizika  

UKAZATEL VĚŘITELSKÉHO RIZIKA = CELKOVÉ ZÁVAZKY (celkové cizí zdroje)/ AKTIVA 

„Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je zadluženost a tím vyšší je riziko 

věřitelů.“
10

 

Ukazatel úrokového krytí  

UKAZATEL ÚROKOVÉ KRYTÍ = EBIT / CELKOVÝ ÚROK 

„Slouží k tomu, aby firma zjistila, jestli je pro ni zatížení dluhem únosné aneb kolikrát 

 je podnik schopen krýt úroky z cizího kapitálu poté, co jsou uhrazeny všechny náklady 

související s produktivní činností podniku. Porovnává provozní zisk podniku před úroky 

 a zdaněním s celkovým ročním úrokovým zatížením. Jako minimální doporučená 

hodnota se uvádí 3, ale rozhodně by nemělo úrokové krytí klesnout pod 1, protože to by  

znamenalo, že firma není schopna z provozní činnosti hradit náklady na cizí kapitál.“
11

 

                                                           
9
RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 

2011, 57 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-247-3916. 
10

 tamtéž s.58. 
11

SYNEK, M. Manažerská ekonomika. Praha: GradaPublishing, a. s., 2007, s. 346. ISBN 978-80-247-

3494-1. 
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Koeficient samofinancování  

KOEFICIENT SAMOFINANCOVÁNÍ = VLASTNÍ KAPITÁL / AKTIVA 

„Koeficient samofinancování je doplňkový ukazatel k ukazateli věřitelského rizika. 

Vyjadřuje poměr, ve kterém jsou aktiva podniku financována vlastním kapitálem. 

Vysoká hodnota tohoto ukazatele signalizuje vysokou stabilitu, ale má nepříznivý vliv  

na rentabilitu.“
12

 

Stav kapitalizace 

STAV KAPITALIZACE = (VLASTNÍ KAPITÁL + DLOUHODOBÝ CIZÍ KAPITÁL) / STÁLÁ 

AKTIVA 

Tento ukazatel souvisí se způsobem financování aktiv podniku. „Pokud je hodnota 

tohoto ukazatele menší než 1, mluvíme o tzv. podkapitalizaci, neboli o agresivním 

financování aktiv. Je-li hodnota větší než 1, nazýváme tento stav překapitalizovaným     

a podnik v takovém případě preferuje stabilitu před výnosem, tj. dlouhodobé vlastní 

zdroje se používají i na financování oběžných aktiv.“
13

 

 

 

1.3  Metoda Balanced Scorecard 

1.3.1 Historie metody BSC 

 

„Balanced Scorecard (dále v textu jen BSC) je mnoha mýty opředený systém měření 

výkonnosti podniku. Jeho vznik se sice často datuje až do počátku 90. let minulého 

století, ovšem faktem je, že původ myšlenky měřit a vyhodnocovat nějakým způsobem 

výkonnost jednotlivých součástí podniku je mnohem starší.“
14

 

                                                           
12

RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 

2008, 120 s.ISBN 978-80-247-2481-2. 
13

 tamtéž s.58 
14

 ZIKMUND, M. ‚Vše, co jste si přáli vědět o BalancedScorecard [online ]. 2011 [cit. 2012-10-14]. 

Dostupné z www: < http://businessvize.cz/rizeni-a-optimalizace/vse-co-jste-si-prali-vedet-o-balanced-

scorecard >. 

http://businessvize.cz/rizeni-a-optimalizace/vse-co-jste-si-prali-vedet-o-balanced-scorecard
http://businessvize.cz/rizeni-a-optimalizace/vse-co-jste-si-prali-vedet-o-balanced-scorecard
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Koncept BSC je „dítě“ společnosti Nolan Norton Institute. Tato společnost v roce 1990 

sponzorovala roční studii nazvanou Measuring Performance in the Organization of the 

Future (neboli Měření výkonnosti v organizaci budoucnosti). Důvodem financování 

tohoto konceptu bylo přesvědčení, že současné metriky založené pouze na finančních 

poměrových ukazatelích jsou zastaralé a ochromují schopnost firmy vytvářet budoucí 

ekonomickou hodnotu. Vedoucím této studie se stal David P. Norton akademickým 

konzultantem pak byl Robert S. Kaplan z Harvard Business School. Tito dva pánové 

pak v rámci své studie analyzovali desítky podniků na území USA. Jedním z nich byla 

společnost Analog Devices, která k měření výkonnosti využívala nástroj nazvaný 

Corporate Scorecard (firemní výsledková karta), který kromě několika tradičních 

finančních metrik obsahoval i výkonnostní metriky vztažené k dodacím lhůtám 

zákazníkům, kvalitě, počtu cyklů ve výrobním procesu  

a efektivity vývoje nových produktů. Po mnoha úpravách se metoda Scorecard rozšířila 

 na koncept Balanced Scorecard. Vznik Balanced Scorecard je datován v roce 1992, kdy 

Norton a Kaplan publikovaly v Harvard Business Review článek The Balanced 

Scorecard – Measures That Drive Performance (BSC – metriky, které podporují 

výkonnost). [11] 

 

1.3.2 Funkce metody BSC 

 

Metoda BSC má dvě základní funkce. První funkcí je jasně a stručně vyjádřit strategii 

systémů cílů a na ně navazující výsledkové ukazatele, ukazatele hybných sil čtyř 

základních strategických perspektiv včetně zobrazení kausálních vazeb jednotlivých 

ukazatelů. Druhá funkce má za úkol vytvořit nový systém strategického řízení, který 

díky možnostem měřícího ukazatelového systému odstraňuje zásadní nedostatek 

stávajících systémů strategického řízení, kterým je oddělení tvorby a formulace strategie 

do od procesu její realizace. [7] 

Metoda BSC se soustřeďuje na otázku efektivního zhodnocení zdrojů. Umožní přímo 

navrhnout jednotlivé, vzájemně propojené kroky, díky kterým může společnost 

dosáhnout chtěného zlepšení. Jedním z dalších hlavních smyslů této metody, je zajištění 

rovnováhy mezi krátkodobými a dlouhodobými cíli podniku a dále také zajistit soulad 
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mezi hodnotovými a naturálními měřítky. Podstata této metody vychází přímo             

ze samotného názvu: 

 Balanced – vyváženost 

 Score – ukazatel 

 Card – přehled 

V rámci zefektivnění samotného chodu podniku se manažeři snaží do podniku 

implementovat různé metody šetřící čas, energie a jiné zdroje. Mezi takové metody patří 

například systém řízení jakosti Total Quality Management, metoda systému dodávek 

Just in Time, Reengineering a jiné. Mnohé tyto metody ovšem přináší zklamání. Tyto 

programy bývají mnohdy nesourodé. Nejsou propojeny se strategií a nepřinášejí 

konkrétní finanční a ekonomické výstupy. [1] 

BSC zdůrazňuje, že veškerá finanční ale i nefinanční měřítka musí být částí 

informačního systému, který je dostupný pro zaměstnance na všech podnikových 

úrovních. Zaměstnanci z předních linií musí pochopit finanční důsledky svých 

rozhodnutí a činů. Vrcholový management musí mít dostatečné znalosti, jak zabezpečit 

dlouhodobý finanční úspěch firmy. Před uplatněním metody BSC je třeba mít ucelenou, 

jasnou vizi a stanovit si strategické priority. BSC rozlišuje tři základní formy strategie   

a to růst, udržení, nejvyšší výnosy. [6]  

Kvalitní, dobře propracovaná strategie podniku, je jedním ze základních nástrojů 

strategického řízení k zajištění úspěšného dlouhodobého rozvoje podniku. Každý 

podnik si musí vytvořit svou individuální strategii, protože stejně tak jako každý člověk 

je osobnost, jsou i podniky různé a nemohou mít stejné strategie. Unikátní strategie 

představuje způsob, jakým chtějí manažeři podniku zajistit jeho úspěšný rozvoj. Každá 

firma je založena proto, aby naplňovala svoje poslání. Strategie se neobejde bez vize. 

Vize je milníkem k dosažení smyslu existence společnosti. Vize popisuje to, čeho 

chceme v budoucnosti dosáhnout, prezentuje cíle a chování podniku vůči všem 

spřízněným skupinám. Aby bylo možné dosáhnout stanoveného, je zapotřebí,            

aby strategie byly vzájemně provázány. Úspěšné vytvoření a zavedení systému metody 

BSC znamená pro manažery na všech úrovních řízení jasnou představu, jak jejich 

vlastní řízení přispívá k naplnění podnikové vize. Kdo chce implementovat metodu 
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BSC do praxe, musí počítat s tím, že změní svůj systém řízení. Úspěšná aplikace 

metody BSC je většinou reálná ve spolupráci se specializovanou poradenskou firmou. 

Nezaujatý pohled – to je mnohdy jedním z klíčových prvků pro správné koncipování 

celého programu BSC. V neposlední řadě je zapotřebí iniciativy, které musí přecházet 

postupně všechny interními členy týmu, managementu, kteří se s výsledky musí 

ztotožnit a přijmout je za své. Proces BSC začíná týmovou prací vrcholového 

managementu, převáděním vize podniku do konkrétních strategických cílů. [2] 

„ Úspěšné aplikace BSC do systému strategického řízení v USA i v Evropě dokazují,     

že BSC je mocným nástrojem umožňujícím přiřazení organizace ke strategii. Jeho 

efektivní fungování je však podmíněno celistvou implementací, kterou nelze zúžit          

na pouhou definici měřítek v intencích jednotlivých perspektiv. Měřítka musí být 

odvozena z definice strategického zaměření a opatření k dosažení plánovaných hodnot 

protažena do roviny plánování zdrojů.“
15

 

1.3.3 Struktura ukazatelového systému metody BSC 

 

Rozeznáváme dvě struktury: 

 Horizontální – věcná struktura ukazatelového systému BSC 

 Vertikální struktura ukazatelového systému BSC  

  Horizontální struktura metody BSC 

Tato struktura je dána strukturou základních strategií každého podniku. Může být různá 

v závislosti na odvětvovém a oborovém začlenění daného podniku.  

Horizontální struktura se prosazuje ve čtyřech základních perspektivách: 

 Finance 

 Zákazníci a trhy 

 Interní procesy 

 Učení se a růst 

                                                           
15

BÁČA, D. Balancedscorecard:Řízení strategie orientované na realizaci. [online]. 2003 [ cit.2012-10-

14]. Dostupné z www<: http://www.systemonline.cz/clanky/balanced-scorecard-rizeni-strategie-

orientovane-na-realizaci.htm> 

http://www.systemonline.cz/clanky/balanced-scorecard-rizeni-strategie-orientovane-na-realizaci.htm
http://www.systemonline.cz/clanky/balanced-scorecard-rizeni-strategie-orientovane-na-realizaci.htm
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Horizontální struktura je vhodná pro většinu velkých podniků, ale může se vyskytnout 

situace, kdy je zapotřebí ji rozšířit – například u specifických podniků můžeme rozšířit 

o tyto perspektivy: 

 Perspektiva inovací a vývoje 

 Perspektiva bezpečnosti a ekologie 

 Perspektiva výkonnosti dodavatelů 

 Vertikální struktura metody BSC 

Vertikální struktura odráží hierarchické úrovně organizační struktury.  „Musí být 

navrženy ukazatelové systémy pro měření výkonnosti divizí, provozů, dílen a v krajním 

případě i jednotlivých pracovníků.“ 
16

 

Všechny měřící ukazatelové systémy používají dva druhy ukazatelů. Prvním druhem 

jsou výsledkové ukazatele – mají obecný charakter. Bývají také označovány jako 

zpožděné indikátory, protože jimi měříme výsledky z minulých období. Mezi tyto 

ukazatele patří například ukazatele rentability, velikost tržních podílů, spokojenost 

zákazníků, zaměstnanců a.j. Druhým ukazatelem jsou ukazatele hybných sil výkonnosti. 

Jsou různé pro různé podniky. Tyto ukazatele je možné označit i jako předstižené 

indikátory, protože jejich současný vývoj předstihuje budoucí výsledky. Mezi takové 

ukazatele patří např. růst obratu, zvyšování hodnoty pro zákazníky, zvýšení produktivity 

a jiné. Proto, aby byl ukazatelový systém správně sestaven, je zapotřebí dbát na jeho 

strukturu. Měl by obsahovat mix jak výsledkových ukazatelů, tak i ukazatele hybných 

sil, které odpovídají podnikové strategii.  

 

 

 

 

 

                                                           
16

 SOLAŘ, J. Rozbor výkonnosti firmy: studijní text pro obor Podnikové finance a obchod. Vyd. 2. 2003, 

173 s. ISBN 80-214-2515-6. 
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1.3.4 Perspektivy metody BSC 

 

Koncepce BSC měří výkonnost podniku ve čtyřech základních perspektivách. [10] 

1) Finance (finanční perspektiva) 

V této oblasti je zapotřebí analyzovat tradiční finanční ukazatele, které zachycují 

ekonomický úspěch či neúspěch podniku v minulých letech. Na základě těchto 

ukazatelů je možné predikovat vývoj podniku v následujícím období. 

 

2) Zákazníci a trhy (zákaznická perspektiva) 

Spokojenost zákazníka se službami podniku je vyjádřena za pomocí ukazatele 

spokojenosti zákazníka a na základě podílů na trhu je možné identifikovat tržní 

systémy, na které se podnik má a bude orientovat.  

3) Interní procesy (perspektiva interních procesů) 

Hlavním úkolem v prostředí interních procesů je identifikovat kritické procesy  

za pomocí faktorů jako jsou potřeby zákazníka a očekávání vlastníků podílů. 

Potřeby zákazníky jsou pro podnik cílové, odráží se na nich cíle podniku. 

Očekávání vlastníků podílů znamená zisk, který je rozdělen mezi vlastníky 

podniku. 

4) Učení se a růst (perspektiva učení se a růst) 

Tato perspektiva bývá také označována jako inovace. Inovovat je zapotřebí 

v oblasti lidí, systému a podnikové kultury.  

Všechny čtyři oblasti je zapotřebí propojovat. Uvedené čtyři perspektivy nejsou však 

brány jako šablona, kterou je nutné dodržet. Každý podnik si může přizpůsobit okruh 

dle svých parametrů. Při stanovení finančních cílů musí podnik zvážit, zda se zaměří   

na růst trhu a obratu, ziskovost nebo vytváření cash-flow. Zvláště přesný musí být 

manažerský tým v zákaznické perspektivě, kde je potřeba věnovat pozornost pečlivému 

výběru zákaznických a tržních segmentů. Jsou-li definovány finanční a zákaznické cíle, 

podnik pak stanoví cíle a měřítka pro své interní procesy. To je jeden z významných 

přínosů metody BSC. Tradiční systémy měření výkonnosti, dokonce i ty, které 

používají mnoho nefinančních měřítek, se zaměřují na zlepšování nákladovosti, jakost  

a doby trvání cyklů existujících procesů.  
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BSC klade důraz na ty procesy, které jsou pro dosažení zvratu ve výkonnosti pro 

zákazníky a akcionáře nejdůležitější. Často tím odhalí zcela nové interní procesy, 

v nichž musí podnik dosahovat skvělých výsledků, aby byla jeho strategie úspěšná. 

Plnění cílů perspektivy učení se a růstu potom svědčí o tom, že investice                       

do rekvalifikace zaměstnanců, informačních technologií, systémů a vyspělých 

organizačních postupů byly správné. [2] 

Finanční perspektiva 

„Finanční cíle jsou základním kritériem úspěchu strategického plánu. Odpovídají 

požadovaným výsledkům podniku. Ostatní perspektivy musí podpořit jejich plnění.“ 
17

 

Finanční cíle se mohou v průběhu existence společnosti měnit. Existuje několik typů 

strategií, které mohou podnikatelé používat. Patří sem například růst tržního podílu, 

stabilita na trhu, rozdělení společností odštěpením, ukončení činnosti podniku, zánik 

likvidací a jiné. Některé finanční jednotky si kladou za cíl percentuální míru růstu 

obratu a míru růstu prodejů v cílových segmentech, zákaznických skupinách                  

a regionech. Jiní, kteří se nachází ve fázi udržení, od kterých se očekává, že si udrží svůj 

podíl na trhu a pravděpodobně ho zvýší. Většina podnikatelských jednotek ve fázi 

udržení použije finanční cíle zaměřené na ziskovost. Některé podniky dosáhnou           

ve svém životním cyklu fáze zralosti, kdy chtějí sklízet plody investic uskutečněných 

v předchozích fázích. Takové podniky již neprovádějí rozsáhlé investice a jejich cílem 

bude především maximalizace přítoku hotovosti. [2] 

 Zákaznická perspektiva 

Spokojenost, loajalita zákazníka, získávání nových a udržení stávajících zákazníků. 

Toto jsou dle mého názoru klíčové body, na kterých je zapotřebí stavět dobrou 

zákaznickou perspektivu. „ Cíle strategického plánu se musí převést do cílů zákaznicky 

orientovaných. Obchodní úspěch může navodit splnění finančních cílů. K tomu se musí 

pracovat na podrobné segmentaci trhu.“ 
18

 

 

                                                           
17

ŠULÁK, M. Teze k přednáškám předmětu Rozbor výkonnosti firem: [podpůrný text]. 1. vyd. v Plzni: 

Západočeská univerzita, 2006, 71 s. ISBN 80-704-3496-1. 
18

ŠULÁK, M. Teze k přednáškám předmětu Rozbor výkonnosti firem: [podpůrný text]. 1. vyd. v Plzni: 

Západočeská univerzita, 2006, 71 s. ISBN 80-704-3496-1. 
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Mezi základní měřítka zákaznické perspektivy, patří: 

 podíl na segmentu trhu (měří se počtem zákazníků nebo také objemem tržeb), 

 noví zákazníci (jsou určeni za pomoci počtu nových obchodních případů),  

 udržení zákazníků (loajalita je měřena objemem zakázek),  

 spokojenost zákazníků (zjišťována dotazníky, statistikami),  

 ziskovost zákazníků (měří se podle zisku na jednotlivé zákazníky). [9] 

Aby bylo možné co nejlépe uspokojit zákazníka, je zapotřebí mít kvalitní zaměstnance. 

Spokojený zákazník dokáže ocenit například rychlé dodávky zboží, inovované výrovy, 

doprovodné služby, které by jinde neobdržel. Zákaznická perspektiva umožňuje 

manažerům formulovat strategii orientovanou na zákazníka a trh, která zajistí vysokou 

budoucí finanční návratnost. [2] 

 Perspektiva interních procesů 

V této oblasti se zaměřujeme na interní procesy, které mají kritický význam pro 

spokojenost zákazníka a ovlivní tak naši ziskovost, hodnotové výhody. Tato perspektiva 

dokáže odhalit dva základní rozdíly mezi tradičními přístupy a přístupem metody BSC 

k měření výkonnosti podniku. Tradiční přístupy se snaží sledovat a zkvalitňovat 

existující procesy. Metoda BSC odhaluje plně nové procesy, ve kterých musí podnik 

dosahovat vynikajících výsledků, aby dosáhl svých stanovených cílů a uspokojil své 

stávající zákazníky, popřípadě získal zákazníky nové. Druhým rozdílem je zařazení 

inovačních procesů.  

„ Velkou zásluhou tvůrců BSC je definice hodnotového řetězce, na jehož počátek          

je zařazen inovační proces, který zahrnuje odhalení současných a budoucích potřeb 

zákazníků a výzkum a vývoj nových způsobů uspokojování těchto potřeb.“ 
19

 

Rozeznáváme tři základní procesy: 

 Inovační proces 

 Provozní proces 

 Poprodejní servis a služby 

                                                           
19

SOLAŘ, J. Rozbor výkonnosti firmy (pro obor Podnikové finance a obchod): strategický systém měření 

výkonnosti podniku. 1. vyd. Brno: VUT v Brně, 2001, 147 s. ISBN 80-214-1969-5. 
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Inovační proces v podniku se zaobírá potřebami zákazníků a organizuje výzkum a vývoj 

nových výrobků, služeb, které uspokojí zákazníkovi potřeby. Provozní proces 

zabezpečuje výrobu a prodej výrobků, služeb zákazníkům. Je důležité dbát                   

na zabezpečení bezporuchového provozu, dodržovat termíny, kvalitu a snažit se            

o neustálé snižování provozních nákladů. Poprodejní servis, služby jsou třetím článkem 

řetězce. 

 

Obrázek 1:Převod vize a strategie: Čtyři perspektivy [15] 

 

 Perspektiva učení se a růstu 

„V perspektivě učení se a růstu je sledována spokojenost zaměstnanců, kteří jsou 

vykonavateli firemních procesů a naplňovateli vůle vlastníka a přání zákazníků.“ 
20

 

Perspektiva učení se a růstu může být označena jako inovace, definuje ukazatele a cíle  

ve třech základních oblastech. Jsou to: motivace, kvalifikace a kvalita a funkčnost 

systému řízení. Je třeba dbát, aby růst a učení se těchto tří prvků bylo navzájem sladěno. 

[7]  

Aby byly podniky schopny vytvářet hodnoty pro zákazníky a vlastníky podniků, musí 

neustále zvyšovat své schopnosti v oblasti: zaměstnanců, informačního systému a dále  

ve schopnosti motivace, delegování pravomocí a angažovanosti. Základní kritériem 

úspěchu v této oblasti je definice toho, co je třeba udělat dnes a na základě toho zvýšit 

výkonnost zásadním způsobem v budoucnosti. 

                                                           
20

 NEUMAIEROVÁ, I. Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2002.  215 s. 

ISBN 80-247-0125-1. 
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 Schopnosti zaměstnanců: Zaměstnanci musí dobře vykonávat svou práci a toto 

předpokládá odpovídající kvalifikaci, úroveň znalostí a dovedností, případně      

i praxi. 

 Úroveň organizační struktury: „ Zaměstnanci musejí mít pravomoc učinit 

patřičná rozhodnutí. Předpokládá to organizační strukturu s vhodně 

delegovanými pravomocemi, jež jsou vyváženy odpovědnostmi. Důležitá            

je kvalita komunikačního systému“
21

 

 Úroveň technologické struktury: Tímto se rozumí kvalitní informační systém, 

odpovídající úroveň technologií, vlastnictví patentů, know how, softwarů, 

autorských práv a jiné. 

 Úroveň systému odměňování: „Je nezbytné, aby zaměstnanci měli zájem         

a chuť podat špičkový výkon. Musejí mít motivaci, což předpokládá správně 

nastavený systém odměňování“
22

 

 

Obrázek 2: Převod vize a strategie: Čtyři perspektivy [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaměstnanci jsou hybateli výkonnosti firmy. Firma by měla zajišťovat spokojenost 

svých zaměstnanců. Spokojenost zaměstnanců je předpokladem pro jejich vysokou 

                                                           
21

  NEUMAIEROVÁ, I. Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2002.  215 s. 

ISBN 80-247-0125-1. 
22

 tamtéž s. 261 
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výkonnost a loajalitu. Je vytvářena tzv. strategická mapa, kdy jsou pro každou 

z hlavních perspektiv zvolena měřítka, plánované hodnoty a hybatelé schopní hodnoty 

měřítek ovlivnit.  

 

1.4  Implementace BSC 

 

„BSC je novým nástrojem manažerů, který slouží k zaměření podniků na dlouhodobě 

úspěšné strategie. To se dosud příliš nedařilo. Poskytuje určením nejdůležitějších cílů, 

na které by se měl podnik zaměřit, rámec pro strategický manažerský systém. Ten 

pořádá úkoly, informace a řadu dalších nezbytných procesů. Zavádí finanční měření     

ve vyváženějším manažerském systému, který propojuje krátkodobou provozní 

výkonnost s dlouhodobými strategickými cíli.“
23

 Společnost Horwath & Partners 

rozdělila implementaci metody BSC na pět fází. 

 

 První fáze: Vytvoření organizačních předpokladů pro implementaci 

 Druhá fáze: Objasnění strategie 

 Třetí fáze: Tvorba BSC 

 Čtvrtá fáze: Postup při procesu rozšíření 

 Pátá fáze: Kontinuální nasazení BSC 

Vytvoření organizačních předpokladů pro implementaci BSC 

Nejprve je zapotřebí určit, pro které organizační jednotky a které útvary podniku má být 

koncept metody BSC vytvořený. Je zapotřebí vybrat vhodné perspektivy, které budou 

do konceptu zapracovány a následně je zapotřebí stanovit jednotlivá pravidla pro 

samotnou implementaci metody BSC. 

Objasnění strategie 

V druhé fázi dochází k objasnění strategických záměrů podniku. Je zapotřebí,            

aby názory na podnikovou strategii managementu byly jednotné a byly tak co nejvíce 

                                                           
23

 KAPLAN, R. S., NORTON, D. P. Balanced scorecard: strategický systém měření výkonnosti podniku. 

ISBN 80-726-1063-5. 
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účinné. Dokonale zpracovaná strategie bývá mnohdy u společností pouze fikcí, nikoliv 

realitou! Tomuto je zapotřebí se vyhnout a předejít tak nezdařené aplikace metody BSC. 

V této fázi implementace se pracuje s různými dokumenty – výroční zprávy, firemní 

časopisy, statistické analýzy odvětví, atd. Tyto dokumenty umožní rychlý přehled                

o situaci ve společnosti. Důležitá je také osobní komunikace s jednotlivými vedoucími 

pracovníky, workshopy, které pomáhají identifikovat různé názory na strategii. 

Tvorba BSC 

V této fázi je jasně definován útvar, pro který se bude metoda zpracovávat. Nemusí 

 se ovšem jednat jen o útvar ve společnosti, metodu je možno aplikovat i na celý 

podnik, divize atd. Jádrem implementace je zpracování důležitých pěti kroků: 

 Odvození strategických cílů společnosti 

 Vybudování vztahů příčin a následků za pomocí strategické mapy 

 Výběr měřítek 

 Stanovení hodnot 

 Odsouhlasení strategie 

Po splnění těchto pěti kroků je zapotřebí vybrat měřítka. Ideálně vybrat na každý cíl 

jedno měřítko. Zde je nejdůležitější, aby co nejpřesněji odrážela úroveň dosáhnutí cíle   

a aby ovlivňovala chování zaměstnanců tím správným směrem. Stanovením 

strategického cíle stanovíme i cílovou hodnotu. Posledním krokem v této fázi je 

stanovení strategických akcí, které konkretizují strategické cíle. Strategickými akcemi 

se rozumí různé projekty, které přispívají k dosažení cílových hodnot. Zde musíme také 

pracovat s disponibilními zdroji, které je zapotřebí porovnávat se cílovými představami.  

Rozšíření – ROLL OUT 

Tato čtvrtá fáze – tedy fáze roll – out, znamená aplikaci postupů z předchozích fází na 

organizační jednotky. Jedná se tedy o rozšíření mezi ostatní jednotky, nejen mezi  

náš stanovený útvar. Pomocí tohoto systému roll out rozšíříme hlavní koncept BSC na 

celý systém vzájemně propojených BSC. Tento systém probíhá na dvou úrovních: 

1) Horizontální cíle – zde dojde k propojení podnikových jednotek na stejné 

úrovni 

2) Vertikální cíle – tzv. rozšíření shora dolů. 
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Nasazení BSC 

Aby mohla metoda BSC správně fungovat, je zapotřebí splnit nejen předcházející 

popsané kroky, ale sladit tyto fáze s již existujícími strategiemi. Mezi tyto existující 

přístupy bude jistě patřit controlling, reporting, řízení lidských zdrojů, strategické          

a operativní plánování ve společnosti.  

 

1.5 Strategie a strategické mapy 

Proces BSC začíná týmovou prací vrcholového top managementu, převáděním vize 

podniku do konkrétních strategických cílů. Celopodniková strategie, tedy to, jakým 

způsobem chce společnost své vize  (svých cílů) dosáhnout, se rozpadá do konkrétních 

strategických cílů jednotlivých  perspektiv. Každý z těchto cílů má potom stanoveno 

několik ukazatelů a na základě nichž chce podnik dosáhnout. 

Strategie zahrnuje to, co podnik hodlá v budoucnu udělat a současně to, co musí udělat, 

 aby zajistil rozvoj svého majetku a byl likvidní. [1]  

Kvalitní, dobře propracovaná strategie podniku, je jedním ze základních nástrojů 

strategického řízení k zajištění úspěšného dlouhodobého rozvoje podniku. Každý 

podnik si musí vytvořit svou individuální strategii, protože stejně tak jako každý člověk 

je osobnost, jsou i podniky různé a nemohou mít stejné strategie. Unikátní strategie 

představuje způsob, jakým chtějí manažeři podniku zajistit jeho úspěšný rozvoj. Každá 

firma je založena proto, aby naplňovala svoje poslání. Strategie se neobejde bez vize. 

Vize je milníkem k dosažení smyslu existence společnosti. Vize popisuje to, čeho 

chceme v budoucnosti dosáhnout, prezentuje cíle a chování podniku vůči všem 

spřízněným skupinám. 

Aby bylo možné dosáhnout stanoveného, je zapotřebí, aby strategie byly vzájemně 

provázány. Úspěšné vytvoření a zavedení systému metody BSC znamená pro manažery  

na všech úrovních řízení jasnou představu, jak jejich vlastní řízení přispívá k naplnění 

podnikové vize. Kdo chce implementovat metodu BSC do praxe, musí počítat s tím,    

že změní svůj systém řízení. Úspěšná aplikace metody BSC je většinou reálná              

ve spolupráci se specializovanou poradenskou firmou. Nezaujatý pohled – to je mnohdy 
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jedním z klíčových prvků pro správné koncipování celého programu BSC. V neposlední 

řadě je zapotřebí iniciativy, které musí přecházet postupně všechny interními členy 

týmu, managementu, kteří se s výsledky musí ztotožnit a přijmout je za své. Proces BSC 

začíná týmovou prací vrcholového managementu, převáděním vize podniku                 

do konkrétních strategických cílů. [2] 

„Úspěšné aplikace BSC do systému strategického řízení v USA i v Evropě dokazují,     

že BSC je mocným nástrojem umožňujícím přiřazení organizace ke strategii. Jeho 

efektivní fungování je však podmíněno celistvou implementací, kterou nelze zúžit          

na pouhou definici měřítek v intencích jednotlivých perspektiv. Měřítka musí být 

odvozena z definice strategického zaměření a opatření k dosažení plánovaných hodnot 

protažena do roviny plánování zdrojů.“
24

 

Celopodniková strategie je rozložena do konkrétních strategických cílů jednotlivých 

perspektiv. Každý z těchto cílů má stanoven několik ukazatelů, kterými chce podnik 

daného cíle dosáhnout.  

Strategické mapy popisují, jakým způsobem podniky vytváří své hodnoty. Je to nástroj,  

ze kterého musí být patrné, co je třeba udělat a kdo za to ponese zodpovědnost, aby bylo 

dosaženo plánovaných hodnot. Strategické mapy umožňují zpřehlednění a lepší 

pochopení logiky podnikové strategie. Je zapotřebí si uvědomit, že cíle formulované 

v jednotlivých perspektivách konceptu BSC jsou na sobě závislé, proto je nemůžeme 

vnímat jednotlivě. Vytváření strategických map umožňuje znázornit vzájemné závislosti 

mezi cíli v různých perspektivách BSC. Strategická mapa tedy znázorňuje řetězec příčin 

a následků, který spojuje všechny části strategie do jednoho uceleného celku. [3] 

Strategická mapa obsahuje: 

 Definování strategických cílů a to minimálně pro úroveň čtyř perspektiv 

 Definování strategických výstupních měřítek pro strategické cíle.  

 Definování hybných sil strategických výstupních měřítek 

 Vyváření hybných sil a strategických výstupních měřítek 

                                                           
24

BÁČA, D. Balancedscorecard:Řízení strategie orientované na realizaci. [online]. 2003 [ cit.2012-10-

14]. Dostupné z www<: http://www.systemonline.cz/clanky/balanced-scorecard-rizeni-strategie-

orientovane-na-realizaci.htm>. 

http://www.systemonline.cz/clanky/balanced-scorecard-rizeni-strategie-orientovane-na-realizaci.htm
http://www.systemonline.cz/clanky/balanced-scorecard-rizeni-strategie-orientovane-na-realizaci.htm


31 
 

 Definování řetězce příčinných vazeb – propojení cílů firmy a propojení 

ukazatelů [4] 

 

1.6  Výhody a nevýhody konceptu 

 

Výhody: 

 aktivní zapojení zaměstnanců do chodu společnosti 

 převedení stanovených cílů do skutečných cílů 

 pomáhá nalézt správné strategické cíle  

 prostřednictvím stanoveného cíle se metoda ptá na případné problémy a dává 

před nimi varování 

 zaměření se na společnost jako na celek  

 

Nevýhody: 

 časová náročnost 

 neakceptace metody BSC ze strany zaměstnanců, případně top managementu 

 před implementací metody do podniku je zapotřebí odborné přípravy 

zaměstnanců, připravení technologií, zabezpečení finančních prostředků 

 definování cílů a jednotlivých měřítek může být obtížné 

 

Zhodnotím-li celkovou implementaci konceptu, zjistím, že hlavními přínosy této 

metody jsou: 

 vyjasnění strategie, stanovení a realizace strategických cílů 

 zajištění dlouhodobé úspěšnosti firmy 

 prognóza, predikce a zavedení důsledného řízení rizik 

 komplexní pohled na výkonnost podniku a jeho útvarů 

 zobrazení provázanosti výsledků podniku v čase – pohled do minulosti, 

současnosti a budoucí vývoj 

 propojení cílů jednotlivých útvarů s celkovou strategií podniku  
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2.  Analýza společnosti 

2.1 Charakteristika společnosti DSB EURO, s.r.o. 

 

„Počátek firmy DSB EURO, s. r. o. sahá až do 17. století. Prvními vlastníky byl rod 

Gellhornů, který patřil k nejbohatším rodům ve Slezsku, kde byli majiteli několika 

panství.“
25

 

Firma je pod názvem Druhá slévárna Blansko EURO s. r. o. zapsána ke dni 1. září 1995 

 do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 19784. 

Jednatelem společnosti a jediným společníkem firmy DSB EURO, s. r. o. je JUDr. 

Milan Hlaváč. Základní kapitál společnosti je 7 718 000 Kč, splaceno 7 718 000 Kč. 

Mezi předměty činnosti firmy DSB EURO, s. r. o. patří zejména kovoobráběčství, 

slévárenství, modelářství, povrchové úpravy a svařování kovů a jiné. [17] 

 

Do produkce patří odlitky pro automobilový průmysl (razníky Škoda Auto Mladá 

Boleslav), těžké strojírenství, stavební a důlní stroje, manipulační techniku, i předměty 

uměleckého lití (pouliční osvětlení, klasické lavičky, zábradlové prvky a jiné). Jejími 

uměleckými produkty se mohou pyšnit města: 

 Brno – Náměstí Svobody (vodní fontána), Moravské Náměstí (plastiková 

mapa z roku 1645), 

 Prostějov – bronzová socha T. G. Masaryka  

 

„Celá společnost je certifikována podle normy ISO 9001:2000 pro výrobu a prodej 

odlitků z oceli, šedé a tvárné litiny a modelových zařízení od firmy Det Norske Veritas. 

Další certifikace: Lloydes Register, Germanischer Lloyd, American Bureauof Shipping, 

RINA.“
26

  

 

 

 

                                                           
25

  O společnosti [ online ]. 2012 [ cit. 2012-10-17] Dostupné z www:< 

www.dsbblansko.cz/O_spolecnosti/Historie_cs.php > .  ze dne 17.10.2012 
26

 O společnosti [ online ]. 2012 [ cit. 2012-10-17] Dostupné z www:< 

http://www.dsbblansko.cz/O_spolecnosti/Certifikace_cs.php> ze dne 17.10.2012 
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2.1.1 Organizační struktura společnosti DSB EURO, s. r. o. 

 

Společnost je výrobní organizací, která se zaměřuje na slévárenskou výrobu. Je řízena 

majitelem firmy, který zastává funkci generálního ředitele. Celá společnost je rozdělena 

 na deset úseků, které řídí jednotlivý ředitelé, 4 výrobní a 4 nevýrobní provozy. 

V současné době zaměstnává společnost 410 pracovníků. 

Obrázek 3: Ukázka tvorby uměleckého lití 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.dsbblansko.cz/products/sosky/ 

Obrázek 4: Ukázka tvorby šedé litiny 

 

Zdroj: http://www.dsbblansko.cz/products/skrin-vrchni-dil1/ 
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2.2.2 Výrobní program společnosti 

 

Společnost DSB EURO, s. r. o. patří do OKEČ 27  - Výroba základních kovů a hutních 

výrobků. Skupina 27.5 – Odlévání kovů (slévárenství) zahrnuje odlévání odlitků podle 

nákresů nebo modelů. Jedná se o průmyslové práce. 

Vyráběný sortiment je určený především pro petrochemický průmysl, vodní stroje, 

obráběcí stroje a automobilový průmysl, skupinu výrobků tedy tvoří razníky, lanovnice, 

víka, rozváděcí lopaty, oběžné lopaty, ložiskové stojany, tělesa ventilu, brzdové nosníky 

atd. Předmětem podnikání je: 

 Výroba a prodej odlitků z uměleckého lití a bronzu, výroba replik, repase  

a rekonstrukce výtvarných děl a děl užitného umění 

 Výroba a prodej odlitků z šedé litiny o hrubé hmotnosti do 30 tun 

 Výroba a prodej odlitků z uhlíkatých i legovaných ocelí o hrubé hmotnosti do 12 

tun 

 Výroba a prodej odlitků z tvárné litiny o hrubé hmotnosti do 8 tun 

 Výroba a prodej modelových zařízení ze dřeva, kovu, polystyrenu. 

 

2.2.3 Postavení společnosti na trhu 

 

Firma produkuje cca 2 % z celkové produkce výroby odlitků v České republice. Přímý 

export tvoří cca 40 % produkce zejména do zemí EU, např.: Itálie, Rakouska, Polska, 

Belgie, Francie, Chorvatska a Norska. 

Tabulka 1: Postavení společnosti DSB EURO, s. r. o. na trhu 

Odlévaný 

materiál 

Výroba v ČR (tuny) 

 

Výroba ve slévárně DSB EURO, s.r.o. 

(tuny) 

2004 2008 2011 2004 2008 2009 2010 2011 

Šedá litina 258 744 252 964 153 761 3281 4506 3662 4133 4344 

Tvárná 

litina 
48 337 52 150 55 140 1276 1276 672 1167 895 

Ocel 

 
101 608 97 863 57 879 2663 2663 2193 2239 1998 

Zdroj: Zpracování vlastní na základě Výroční zprávy 2011 



2.2.4 Vývoj a cíle společnosti 

 

Vedení společnosti má zájem se orientovat ve smyslu vývojových trendů 

 na strojírenský, petrochemický a automobilový průmysl. Velkým vykřičníkem pro tyto 

trhy je stávající recese ekonomiky.  

Strategickým cílem top managementu je udržet dodávky do automobilového průmyslu 

v oblasti odlitků na hodnotě 30% z celkového objemu výroby. Společnost v posledních 

letech investovala do obráběcího centra, které podstatně zvýšilo konkurenceschopnost 

celé společnosti v rámci slévárenského odvětví. Celková investice byla v hodnotě 13,2 

mil. Kč.  

Prioritním cílem pro úspěšné fungování se stává tvorba přidané hodnoty s důrazem na 

snižování nákladů v oblasti zmetkovitosti, celkové energetické a materiálové náročnosti, 

zabezpečení větší sériové výroby pro formovací linku – tedy výrobu ziskových 

materiálů s nízkým podílem pracnosti. Zvýšená produktivita musí být zároveň 

podpořena investicemi do formování (např. nové nátěry), tepelného zpracování odlitku. 

Nezbytná je i náprava ve formě kalkulací odlitků, zejména soustředění 

 se na porovnání předběžné kalkulace s konečnou cenou odlitku.  

Dále se DSB EURO, s. r. o. se snaží snižovat svoje náklady pomocí optimalizace 

využití kapacit slévárny při doplňování zásobníku práce. Mezi další dlouhodobé cíle 

patří i vzdělávání svých zaměstnanců. Každoročně se plánuje řada školení, jako 

například – školení řidičů referentů, školení ochrany zdraví při prací a požární ochrany, 

školení nakládání s nebezpečným odpadem, školení jeřábníků a vazačů, svářečů, paličů 

– odborných profesí atd.  

 

2.2.5  Analýza SLEPTE 

 

Tato analýza vnějšího prostředí se provádí za účelem identifikace vnějších faktorů, 

které mohou ovlivnit rozhodování o formulované strategii daného podniku. 

Nejdůležitějším imperativem této analýzy je to, že má být zaměřena do budoucna. 
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Název této analýzy je odvozen od počátečních písmen jednotlivých oblastí, ve kterých 

se analýza provádí: 

 Social (sociální) 

 Legal (právní) 

 Economical (ekonomická) 

 Political (politická) 

 Technological (technologická) 

 Ecological (ekologické) 

Sociální faktory 

Z demografického hlediska je velký předpoklad stárnoucí populace, což pro slévárenské 

odvětví znamená úbytek pracovníků s kvalifikací zaměřenou na tento obor. Mladá 

populace nemá příliš velký zájem studovat obory slévárenství -  slévač , formíř, jádrař 

atp, jelikož práce na sebe váže rizika nemoci z povolání, práce v těžkém prostředí, 

několika směnné provozy.  V minulém režimu bylo možné odejít do starobního 

důchodu dříve, což po období 1989 bylo zrušeno.  

Legislativní faktory 

Slévárenská firma musí minimalizovat rizika úletu škodlivin do ovzduší, dodržovat 

platnou legislativu a vyhlášku Ministerstva životního prostředí. Jelikož patří 

slévárenství k upadajícím odvětvím, uvítala by firma pomoc od vlády formou dotací 

 a daňových zvýhodnění a případnou spolupráci s Ministerstvem školství o znovu 

zavedení vymírajících výučních oborů.  

Ekonomické faktory 

Negativní faktorem je celosvětová stagnace ekonomiky a vývoj makroekonomických 

ukazatelů. Vlastník firmy uvažuje o čerpání bankovního úvěru, je ovšem zapotřebí,    

aby bylo prověřeno, jak riskantní toto čerpání pro firmu je nebo naopak.  

Politické faktory 

Na politické scéně se dají očekávat změny v sazbě daně z přidané hodnoty, což bude 

mít dopad na odvětví. 
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Technologické faktory 

V případě nástupu nové vlády by se dalo předpokládat, že dojde k podpoře podnikání 

 ze strany státu, protože stát bude mít zájem o zachování a vytváření nových pracovních 

příležitostí. 

Ekologické faktory 

Ve slévárenském odvětví se musí dodržovat zákony a vyhlášky na ochranu životního 

prostředí, ochraně zdraví při práci – jelikož podléhá pravidelných a přísným kontrolám 

úřadům pracujících pro Ministerstvo životního prostředí.  

 

2.2.6 Porterův pětifaktorový model konkurenčního odvětví 

 

Cílem Porterova pětifaktorového modelu je popsat slévárenské odvětví. V této 

souvislosti je slévárenské prostředí chápáno jako skupina firem, které poskytují stejné 

nebo podobné služby, nabízí stejné nebo podobné výrobky (odlitky stejné váhové 

skupiny, stejných nebo podobných materiálu a s přibližně stejným počtem 

zaměstnanců).  Analýza odvětví nebo také Porterův pětifaktorový model konkurenčního 

prostředí slouží pro zmapování konkurenční pozice firmy v odvětví. Mezi základní 

analyzované faktory patří – vyjednávací síla zákazníků, vyjednávací síla dodavatelů, 

hrozba vstupu nových konkurentů, hrozba substitutů a rivalita firem působících           

na daném trhu. 
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Obrázek 5: Porterova pěti faktorová analýza konkurenčního prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Autor práce 

Riziko vstupu potenciálních konkurentů  

Jelikož je kapitálová náročnost na založení firmy vysoká (náročnost na vstupy na trh, 

náročnost na energie a jiné suroviny, legislativu) pro potenciální konkurenci, 

v podmínkách České republiky je malá pravděpodobnost vstupu dalšího 

podnikatelského subjektu.  

Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

V oboru podniká cirka pět sléváren se stejným zaměřením, se stejným objemem výroby 

a podobnou technologií. Konkurence mezi nimi je vysoká, jelikož existuje i vysoká 

míra, že odběratelé odlitků zadávají práci do zahraničních sléváren  - Polska, Turecka 

z důvodu nižší prodejní ceny.  

Vyjednávací síla odběratelů 

Větší podniky si mohou lépe diktovat podmínky pro poskytování služeb. Poskytovatel 

se snaží dobrým klientům vyjít vstříc. Takoví zákazníci mají tendenci tlačit cenu dolů.  

Vyjednávací síla dodavatelů  

Je zapotřebí prostřednictvím rámcových smluv nasmlouvat odběry hlavních surovin 

(železo, šrot, energie) za přijatelné ceny, jelikož je slévárna pravidelným odběratelem. 

Může si tedy v určité míře diktovat podmínky.  
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Hrozba substitučního výrobku 

Substituty jsou takové výrobky nebo služby, které poskytují podobné využití. V oblasti 

slévárenství není jednoduché najít substituty, které by plnily stejný účel jako původní 

výrobek. Proto si tedy myslím, že není důvod se bát konkurenční firmy, která 

 by s takovým substitutem přišla. A pokud ano, zavedení na trh takovéto firmy by byla 

dlouhodobá záležitost a byl by dostatek časového prostoru pro vytvoření strategie boje 

s takovým konkurentem. 

 

2.2.7  Analýza odvětví  

 

Ve slévárenském odvětví podniká v České republice cca 150 společností. Přímých 

konkurentů, kteří zpracovávají stejné váhové kategorie odlitků je kolem 10. Mezi 

největší konkurenty se řadí například následující firmy: Slévárna Kuřim a. s., 

Královopolská slévárna, s. r. o. – Brno, Vítkovické slévárny, s. r. o., ŽĎAS a. s. 

 

Hlavním rysem slévárenského oboru je prvotní zpracování surovin a tedy vysoká 

materiálová a energetická náročnost. Společnost, která se zaměří na podnikání v tomto 

oboru je značným znečišťovatelem životního prostředí, omezované bariérami 

zpřísňujících se předpisů a zákonů v této oblasti. Dopravní náklady na dovoz vstupních 

surovin a materiálů a expedici finální produkce zvyšují citlivost odvětví z hlediska 

nákladovosti a dopravní obslužnosti. Odvětví je charakteristické produkcí výrobků  

pro dále navazující odvětví, jako je strojírenství, stavebnictví a elektrotechnický 

průmysl. Jelikož jsou tato zmíněná odvětví poznamenaná probíhající recesí, značně 

 to ovlivňuje i tržby ve slévárenském odvětví. 

 

V rámci analýzy trhu je zapotřebí se zaměřit na následující faktory: 

Míra růstu trhu  

Jelikož je slévárenské odvětví náročné na vstupní kapitál, je míra růstu trhu velice malá. 

Nepříznivými jsou i další faktory, jako je stagnace ekonomiky. Slévárna je zaměřená    
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na odlitky pro automobilový průmysl, který se v současné době potýká s celosvětovou 

krizí.  

Atraktivita trhu 

V současné době převládá poptávka po odlitcích z levnějších materiálů, tedy šedé litiny. 

Poptávka po odlitcích z vysokolegovaných ocelí je nízká, jelikož legované prvky jsou 

materiálově a zpracovatelsky náročnější.  

Ziskovost trhu 

Vzhledem k oboru podnikání, materiálové, energetické náročnosti a náročnosti  

na zpracování odlitku, kdy doba obrátkovosti se pohybuje v rozmezí 1,5-2 měsíce,  

je problém s celkovým profinancováním výroby. Odběratelé požadují vysokou kvalitu 

za nízké ceny vzhledem ke konkurenci Polských a Tureckých odlitků. Ziskovost trhu 

 je tedy minimální a slévárny bojují ve své podstatě o přežití.  

Vývoj a predikce poptávky 

Predikce poptávky vzhledem k ekonomické situaci je tížívá a nepředvídatelná. 

Vylepšení by nastalo v situaci, pokud by některá z již existujících slévárenských firem 

stejného zaměření zbankrotovala, tím by se zmenšil trh a zvýšila pravděpodobnost 

navýšení poptávky u naší firmy.  
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3. Finanční analýza 
 

Jak jsem již zmínila, metoda BSC je koncept, který doplňuje finanční ukazatele 

 o nefinanční a při zpracování tohoto konceptu je zapotřebí vycházet z finanční analýzy. 

Ve své diplomové práci provedu finanční anýzu mnou vybraných ukazatelů z let  

2007 – 2011. 

3.1  Analýza poměrových ukazatelů 

 

Pro diplomovou práci jsem vybrala následující poměrové ukazatele 

 Ukazatel rentability (rentabilita celkových vložených aktiv, rentabilita 

vlastního kapitálu, rentabilita tržeb) 

 Ukazatel aktivity (obrat celkových aktiv, obrat zásob, obrat pohledávek, doba 

splatnosti krátkodobých závazků) 

 Ukazatel likvidity (běžná likvidita, pohotová likvidita, okamžitá likvidita) 

 Ukazatel zadluženosti (Ukazatel věřitelského rizika, koeficient samofinancování, 

ukazatel úrokového krytí 

3.1.1 Ukazatel rentability 

 

Pro jednotlivé ukazatele rentability existují doporučení, která vypovídají o 

příznivých hodnotách těchto ukazatelů.  

Tabulka 2: Vývoj ukazatelů rentability 

 

Ukazatelé rentability 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

Rentabilita celkových 

vložených aktiv ROA 

(%) 

9,94 10,45 3,71 -5,92 -3,98 

Rentabilita tržeb ROS 

(%) 
1,42 2,01 0,85 -2,32 -1,96 

Rentabilita vlastního 

kapitálu ROE 
91,13 81,82 45,03 -432,26 -871,22 

Zdroj: autor práce 
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Ukazatel rentability celkových vložených aktiv (ROA) by se měl pohybovat nad 

hodnotou 7 %. Tohoto kritéria splnila společnost v roce 2007 a v roce 2008. V dalších 

letech měl ukazatel ROA klesající tendenci a dostal se do záporných hodnot. Tento 

ukazatel nejvíce ovlivnil hospodářský výsledek EBIT (aktiva rostla rychleji 

 než hospodářský výsledek před zdaněním.  

V případě rentability tržeb (ROS), která nám říká, kolik korun zisku podnik vytvoří 

z jedné koruny tržeb, vidím stejný vývoj jako u předchozího ukazatele – tzn. do roku 

2008 růst a následně pokles. V roce 2009 rostl hospodářský výsledek po odečtení daně 

z příjmu (tedy EAT) mnohem pomaleji než v předchozích letech a následně se dostal  

do záporných hodnot.  

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE), která má za úkol zhodnotit výnosnost kapitálu, 

který do společnosti vložil majitel firmy. Základní kapitál byl majitelem společnosti 

dvakrát navyšován. První navýšení proběhlo v roce 2008, kdy byla původní hodnota 

navýšena na 2 000 000 Kč. Další navýšení základního kapitálu bylo zapsáno                 

do obchodního rejstříku v roce 2010 -  hodnota dosáhla 7 718 000 Kč. 

3.1.2 Ukazatel aktivity 

 

Pomocí výpočtu ukazatele aktivity se dá zjistit, zda podnik neváže zbytečná aktiva – 

tedy peněžní prostředky v zásobách a dalších aktivech. 

Tabulka 3: Vývoj ukazatele aktivity 

 

Ukazatele aktivity 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

Obrat celkových aktiv 4,18 3,45 3,22 2,93 2,87 

Obrat zásob 10,21 9,68 11,61 8,77 7,95 

Obrat pohledávek 8,39 6,84 5,04 4,71 5,08  

Doba splatnosti 

krátkodobých závazků 

 

52,78 47,68 48,73 81,16 93,45 

Zdroj: autor práce 
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Graf č. 1: Vývoj ukazatelů aktivity 

 

Zdroj: autor práce 

 

Hodnoty obratu celkových aktiv jsou ve zpracovatelském průmyslu a to zejména 

 ve slévárenství (odvětví 27.5 Odlévání kovu) nižšího charakteru. Suroviny se promění 

na odlitek až po téměř dvouměsíčním zpracování. 

V případě ukazatele obratu celkových aktiv platí, že čím je větší, tím podnik efektivně 

hospodaří. Za sledované období DSB EURO, s. r. o. nejefektivněji hospodařilo v roce 

2007, kdy ukazatel dosáhl hodnoty 4,18  což značí, že celková aktiva se v průběhu roku 

promítla do tržeb 4,18 krát. Obrat celkových aktiv má klesající tendenci. 

Ukazatel obratu zásob vyjadřuje, kolikrát za rok se zásoby obmění. Čím vyšší 

je obratovost zásob a kratší doba obratu zásob, tím je to pro podnik efektivnější 

 nebo-li efektivněji řídí svůj sklad. V roce 2009 se zásoby obměnily 11,61 krát – 

v tomto roce vykázal ukazatel nejlepší výsledek. 

Obrat pohledávek sděluje průměrnou dobu, po kterou společnosti DSB EURO, s. r. o. 

zůstávají odběratelé dlužni. Obrat pohledávek má také klesající tendence. Důsledkem 

toho je špatná platební morálka odběratelů, která se rok od roku zhoršuje. Průměrná 

hodnota tohoto ukazatele je 5,84 a to vypovídá o tom, že pohledávky se za sledovaná 

období proměnila v peněžní prostředky 5,84 krát. Nejlepší hodnoty ukazatele obratu 

pohledávek dosáhla společnost v roce 2007, ukazatel byl 8,39. 



44 
 
 

Pomocí ukazatele doby splatnosti krátkodobých závazků firma sleduje, jak dlouho trvá 

úhrada vlastních závazků. Podnik by neměl hradit své závazky dříve, než  

je bezpodmínečně nutné. Pokud má společnost dlouhou dobu splatnosti závazků 

z obchodního styku, tento stav zpravidla signalizuje problémy v likviditě. Ukazatel 

doby splatnosti krátkodobých závazků je zrcadlo řízení provozního financování firmy.  

 

3.1.3 Ukazatel likvidity 

 

Ukazatele likvidity mají odpovědět na otázku, zda firma bude schopna vyrovnat své 

dluhy, když nastane doba jejich splatnosti. 

Tabulka 4: Vývoj ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity 2007 2008 2009 2010 2011 

Běžná likvidita 1,72 1,98 1,94 1,25 1,03 

Pohotová likvidita 1,05 1,20 1,30 0,75 0,54 

Okamžitá likvidita 0,24 0,09 0 -0,17 -0,22 

Zdroj: autor práce 

 

Graf č. 2: Vývoj ukazatelů likvidity 

 

Zdroj: autor práce 
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Přijatelná hodnota běžné likvidity se pohybuje v rozmezí intervalu 1,5 - 2,5. Čím  

je hodnota vyšší, je menší riziko platební neschopnosti, která by byla vyvolána           

tím, že podnik své výrobky neprodá (realizační riziko) nebo že by odběratel nezaplatil 

všechny pohledávky. Přijatelné hodnoty analyzované společnost dosáhla v letech    

2007, 2008, 2009. Zbylé dva roky znamenají zvýšení rizika platební neschopnosti 

společnosti DSB EURO, s. r. o. Pokud by ukazatel analyzované firmy klesl pod hodnotu 

 1, krátkodobé závazky by nebylo možné hradit z oběžných aktiv a bylo by zapotřebí 

využít dlouhodobých zdrojů.  

Pohotová likvidita, která je také označována jako likvidita druhého stupně, dokáže lépe 

vystihnout okamžitou platební schopnost, protože zásoby, obsažené v oběžných 

aktivech jsou nejméně likvidní složkou oběžných aktiv. Optimální hodnoty pro tento 

ukazatel jsou v rozpětí 1-1,5. V roce 2010 začaly hodnoty ukazatele klesat 

 pod přiměřenou hranici. Snížení tohoto ukazatele je zapříčiněno tím, že došlo  

ke snižování hodnoty oběžných aktiv.  

Okamžitá peněžní likvidita má doporučené hodnoty 0,5. S tímto ukazatelem má 

analyzovaná společnost problém. V roce 2009 je hodnota finančního majetku nastavena 

na hodnotu nula záměrně. V tomto roce firma využila možnosti čerpat kontokorentní 

úvěr, tedy jistý druh bankovního úvěru, kdy bankovní institut povolí čerpání z účtu 

 do mínusu. Podmínkou celé této akce je následné splacení celé částky,                     

která je navýšena na předem dohodnutý úrok. 

 

 

3.1.4 Ukazatel zadluženosti 

 

Ukazatele zadluženosti jsou významné zejména v případě úvěrového zatížení firmy. 

Tyto ukazatele můžeme také označit jako ukazatele dlouhodobé finanční stability. 
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Tabulka 5: Vývoj ukazatele zadluženosti 

Ukazatele 

zadluženosti 
2007 2008 2009 2010 2011 

Ukazatel věřitelského 

rizika 
0,93 0,84 0,92 0,98 0,99 

Ukazatel úrokového 

krytí 
5,30 8,40 3,77 -6,84 -2,39 

Koeficient 

samofinancování 
0,066 0,085 0,061 0,016 0,006 

Zdroj: autor práce 

 

Graf č. 3: Vývoj ukazatelů zadluženosti 

 

Zdroj: autor práce 

Ukazatel věřitelského rizika vyjadřuje, jak je na tom společnost se svojí zadlužeností. 

Čím je hodnota vyšší, tím vyšší je zadluženost této analyzované společnosti. Nejvyšší 

hodnoty bylo dosaženo v roce 2011. Vysoký stupeň zadluženosti do značné míry 

ovlivňují cizí zdroje, které se zaznamenávají v účetním výkaze Rozvaha.  

Ukazatel úrokového krytí má minimální hodnotu stanovenou na úrovni 3, ale  neměl 

 by poklesnout ani pod hodnotu 1, to by znamenalo, že firma není schopna z provozní 

činnosti uhradit náklady na cizí kapitál. Bohužel tento ukazatel dosáhl dokonce 

záporných hodnot, což je alarmující. Tento ukazatel vypovídá o tom, kolikrát zisk 

převyšuje splatné úroky.  
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Koeficient samofinancování vyjadřuje, do jaké míry jsou aktiva financována vlastním 

kapitálem. Při sledování tohoto ukazatele se vychází z hodnot vlastního kapitálu 

 a hodnot aktiv – na základě analýzy těchto hodnot byl ukazatel nejnižší v roce  

2011, kdy společnost dosáhla nejnižší sledované hodnoty nejen vlastního kapitálu,  

ale i hodnoty aktiv. 

 

3.2  Vývoj hospodářského výsledku 

 

Hospodářský výsledek se získá porovnáním nákladů a výnosů. V případě kladného 

výsledku společnosti je dosaženo zisku a v opačném případě, tedy výsledku záporného 

jde o ztrátu. V následující tabulce jsem porovnávala vývoj několika hospodářských 

výsledků.  

Tabulka 6: Vývoj hospodářského výsledku 

UKAZATEL 2007 2008 2009 2010 2011 

Hospodářský výsledek 

před odečtením úroků a 

daní (EBIT) 

12 131 17 745 5 530 -8 523 -5 801 

Hospodářský výsledek 

před odečtením daně z 

příjmu (EBT) 

9 844 15 632 4 065 -9 769 -8 233 

Hospodářský výsledek 

po odečtení daně z 

příjmu (EAT) 

7 293 11 794 4 065 -9 769 -8 233 

Zdaněný výsledek 

hospodaření před 

odečtením úroků 

(NOPAT) 

9 580 13 907 5 530 -8 523 -5 801 

Výsledek hospodaření 

po zdanění - čistý zisk 

(NI) 

7 293 11 794 4 065 -9 769 -8 233 

Zdroj: autor práce 
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Graf č. 4: Vývoj jednotlivých hospodářských výsledků 

 

Zdroj: autor práce 

 

Jak je možno vidět z přehledu vývoje hospodaření společnosti všechny druhy výsledku 

hospodaření DSB EURO, s. r. o. dosáhly kladných hodnot v letech 2007, 2008, 2009, 

 kdy byl ekonomický rozkvět průmyslu a firma dosahovala velkého objemu produkce 

 a tím pádem velkých tržeb z prodeje odlitků.  

Roky 2010 a 2011 byly ovlivněny makroekonomikou – recesí.  Jelikož produkce odlitků 

v analyzované společnosti je závislá na automobilovém a strojírenském průmyslu, 

potažmo na ekonomice Německa, hospodářský výsledek kopíruje nižší poptávku  

po odlitcích. Slévárny bojují pro svou materiálovou a energetickou náročnost o přežití   

i za úkor značných finančních ztrát. K tvorbě zisku vedou tržby a snížení nákladů. 

Nejvyšších tržeb z prodeje vlastních výrobků společnost DSB EURO, s. r. o. dosáhla 

v roce 2008 a to ve výši 587 631 tis.Kč, což se projevilo i v ukazatelích hospodářských 

výsledků výše uvedené tabulky.  

 

3.3  SWOT analýza 

 

Základem této analýzy je rozbor vnitřního a vnějšího prostředí firmy, hodnocení 

současného stavu. SWOT analýza je nástrojem strategického řízení. Ve vnitřním 
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prostředí firmy analýza poukazuje na silné a slabé stránky firmy a ve vnějším prostředí 

klasifikuje příležitosti a hrozby pro společnost.  

Název metody vychází z anglického sousloví: 

 

„S – Strengths – silné stránky 

W – Weaknesses – slabé stránky 

O – Opportunities – příležitosti, výzvy 

T – Threats – hrozby“
27

 

 

„SWOT analýza je běžně známá jako „svotka“ nebo jen „silné a slabé stránky“. 

Přestože SWOT analýza zahrnuje i příležitosti a hrozby, nejčastěji se pracuje pouze 

 se silnými a slabými stránkami. SWOT analýza je souhrnným zhodnocením silných 

 a slabých stránek, příležitostí a rizik daného tématu či problematiky. Lze ji použít nejen 

na téma pracovní, ale i osobní. Osobní SWOT analýza nám pomáhá vyznat se v sobě 

samých a dosahovat lepších výsledků v osobním i pracovním životě.“
28

 

Tato analýza má uplatnění pro marketing, management, procesní a projektové řízení 

apod. Největší výhodou SWOT analýzy je to, že bez ohledu na zjištění, která vyplynou 

z této analýzy, je jen na majiteli, zdali se rozhodne pro posilování silných stránek, 

minimalizaci slabých, využití příležitostí a zabránění možným hrozbám. Někdy mohou 

být hrozby vnímány jako příležitost, v závislosti na konkrétních lidech nebo skupinách  

a jejich úhlu pohledu. 

Finanční analýza, která byla provedena v předcházejících kapitolách, je sestavena 

 na principu analýzy vnitřního prostředí firmy. Z těchto hodnot budu také vycházet  

při sestavení SWOT analýzy, kdy se zaměřím především na silné a slabé stránky, 

 které vyplynuly z předešlých rozborů. Je důležité, aby z vyhodnocení silných a slabých 

stránek bylo zřejmé, které silné stránky má firma podporovat a naopak doporučit 

analyzovanému podniku, jak předvídat případné hrozby a minimalizovat slabé stránky.  

                                                           
27

 KAŇÁKOVÁ, E. Jak efektivně vést porady. Praha: GradaPublishing, a. s., 2008, 176 s. ISBN 978-80-

247-1625-1. 
28

 tamtéž s. 142 
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 Pouze pomocí kompletního přehledu o situaci společnosti, může management vést 

řízení firmy takovým způsobem, aby bylo zajištěno konkurenční výhody nad ostatními 

firmami.  

 

Tabulka 7: SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Hodnota ukazatele rentability vlastního 

kapitálu 

Vysoký ukazatel věřitelského rizika - 

převažující podíl cizích zdrojů nad vlastními 

zdroji 

Hodnota běžné likvidity Záporná hodnota okamžité likvidity 

Hodnota pohotové likvidity Nízké hodnoty obratu celkových aktiv 

Doba splatnosti krátkodobých závazků Nízký obrat pohledávek 

Navýšení kapitálu společnosti Čerpání rezerv z fondů 

Tržby za prodej zboží Nízká hodnota doby obratu zásob 

Růst dlouhodobého majetku Špatná platební morálka odběratelů – 

neustále se zvyšující hodnota pohledávek 

z obchodních vztahů 

 Trend poklesu výkonové spotřeby 

Příležitosti Hrozby 

Expanze na nové trhy v zahraničí Příchod nové konkurence – Čína, Polsko 

Rozvoj a využití nových distribučních cest  - 

RGU Opti, Electronic Data Interchange 

Tržní bariéry – cla, kvóty, neviditelné 

překážky, zvýšení daní 

Rozšíření doprovodných služeb Ztráta kvalifikovaných zaměstnanců 

Zdroj: autor práce 

 

Silné a slabé stránky byly analyzovány z finanční analýzy společnosti, která vycházela 

z poměrových ukazatelů. Poměrové ukazatele byly sledovány za období let 2007, 2008, 

2008, 2009, 2010 a 2011.  V rámci recese ekonomiky eurozóny se většina podniků 



51 
 
 

potýká s úpadkem zakázkové náplně. Toto je bohužel „strašák“ i analyzované 

společnosti, z této slabé stránky se pak odvíjí i další slabá místa společnosti, jako je 

čerpání rezerv z fondů. Ty podnik čerpá, aby uhradil svoje neodkladné závazky             

a zachoval si tak dobré renomé vůči bankám, státu, dodavatelů, ale i svým 

zaměstnancům. Přímou vazbou na toto čerpání finančních prostředků jsou relativně 

dobré hodnoty ukazatelů likvidity. Nepříznivým trendem, který jsem vypozorovala 

z finančního rozboru je nízká hodnota doby obratu zásob. Tento problém bude dále 

rozebírán v rámci konceptu BSC.  

 

3.4  Analýza zákazníků 

 

Pro vhodné sestavení metody BSC je zapotřebí identifikovat nejdůležitější zákazníky 

společnosti DSB EURO, s. r. o., kteří přispívají svými tržbami k celkovému 

hospodářskému výsledku podniku. Mezi tyto zákazníky patří: 

MOSLED, s. r. o.: dodavatel strojírenské metalurgie, technologického zpracování 

odlitků z oceli, šedé a tvárné litiny a výrobce modelových zařízení. 

Siemens, s. r. o.: poskytovatel technologií, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Dále 

nabízí produkty a řešení pro výrobu, přenos, ale i distribuci elektrické energie. 

V sektoru infrastruktury realizuje různé dopravní systémy, inteligentní logistiku a jiné.  

ČKD Blansko – OS, a.s.: společnost nabízí výrobu vodních turbín ve všech 

provedeních typu: KAPLAN, FRANCIS, PELTON, dále zařízení pro vybavení 

vtokových a přehradních objektů. 

ŠKODA MACHINE TOOL, s. r. o..: přední světová firma zabývající se výrobou 

 a montáží frézovacích strojů a soustruhů. 
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Tabulka 8: Přehled významných zákazníků 

Zdroj: zpracování vlastní na základě Výroční zprávy 2011 

 

Graf č. 5: Vývoj tržeb v letech 2007-2011 

 

Zdroj: autor práce 

 

Jak je vidět z grafu vývoje tržeb analyzované společnosti, je patrné, že ekonomika 

zaznamenává cyklické výkyvy. Nejlepších tržeb z prodeje vlastních výrobků 

dosahovala firma DSB EURO, s. r. o. v letech 2007 a 2008, kdy vývoj hospodářství 

nejen ve firmě, ale i celé České republice byl označován jako období prosperity. 

 

Zákazník 

 

Místo sídla 

Celkový 

objem v 

tis. Kč 

% z 

celkového 

objemu 

MOSLED, s. r. o. České Budějovice 42 523 8,7 

Siemens, s. r. o. Praha 37 416 7,7 

BM - Bohemiamodell s. r. o. Český Dub 27 033 5,5 

ČKD Blansko- OS, a. s. Brno 24 068 4,9 

ŠKODA MACHINE TOOL, s. r. o. Plzeň 20 799 4,3 

VITAS divisione della 

VALVITALIA S.p.A. 

ALTAVILLA 

VICENTINA Itálie 
18 798 3,9 
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V následujících letech mají tržby tendence klesat, zřejmě tomu nebude jinak ani v roce 

2012.   

 

3.5  Informační systémy 

3.5.1 RGU Opti 

 

Ve společnosti DSB EURO, s. r. o. je klíčovém informačním systémem systém RGU 

Opti, který dokáže vytvářet různé výstupy, zpětná hlášení, která mohou sloužit jako 

základní kontrolní prostředek pro zlepšení hospodaření celé společnosti.  Dle požadavků 

řízení jakosti se pro zpětnou identifikaci odlitků zadávají nejen čísla vsázek, ale i čísla 

vzorků, identifikační a pořadová čísla odlitků. Systém umožní společnosti i hlášení 

 o expedici spojené s vytvořením dodacího listu, faktury, dále hlášení o příjmu na sklad 

hotové výroby, hlášení o ukončení výroby s odběrem ze skladu a následnou expedicí 

zákazníkovi. Všechny aplikace a moduly lze graficky zobrazit. Toto grafické zobrazení 

podá managementu firmy přehled o výrobě odlitků na příslušný týden, měsíc, kvartál 

nebo i celý rok, podle toho, jak řídící pracovník nadefinuje úzké místo a časové období. 

Další výhodou je barevné odlišení podílu výrobní zakázky na celkové kapacitě 

pracoviště, které usnadňuje rozplánování výroby po pracovištích. Termínování simuluje 

zaplněnost výrobních kapacit. Podmínky pro termínování se mohou měnit  

a optimalizovat dle ekonomické situace firmy.  

Díky individuálnímu provoznímu nastavení informační systém  Opti nabízí velký 

rozsah funkcí, od nadefinované objednávky, přes výpočet materiálových požadavků až  

po stanovení předběžné kalkulace ceny a dává managementu k dispozici rozsáhlý 

informační systém pro kontrolu.  

Velkou výhodou modulu RGU je výpočet materiálových požadavků, kdy se na základě 

termínovaných výrobních zakázek zobrazí i materiálové požadavky k námi zvolenému 

datu. Tyto materiálové požadavky je možno přímo vygenerovat jako objednávku pro 

dodavatele, kterého si sami zvolíme.  
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Spolehlivou databází, kterou lze centrálně aktuálně udržovat jsou i ceníky v operačním 

systému. Jejich součástí jsou ceníky pro konkrétní výrobek odpovídajícího dodavatele, 

přirážky, rámcové objednávky.  Jádrem materiálového hospodářství je OPTI Sklad. Ten 

nabízí rozsáhlé a nekomplikované řešení s funkcemi pro efektivní vedení skladu. Dále 

napomáhá při inventuře, kdy je možné vytvořit sestavu použitých materiálů s uvedením 

ceny a zásoby (inventarizační soupiska). Ke každému materiálu na skladě 

 se automaticky vygeneruje inventární karta. Tento druh inventury nabízí firmě možnost 

systémové opravy dat a provádění inventury k libovolnému datu. [19] 

Obrázek 6: Schématické znázornění systému RGU Opti 

 

Zdroj:www.rgu.cz 
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3.5.2 Webové stránky 

 

Nedílnou součástí každého kvalitního informačního systému společnosti jsou webové 

stránky, které přiblíží zákazníkovi pohled na danou společnost. I společnost DSB 

EURO, s.r.o. má svůj vlastní web – www.dsbblansko.cz. Na těchto stránkách společnost 

zveřejňuje svoje reference, volná místa, která jsou k dispozici a jsou zde 

 i podrobně popsány jednotlivé produkty, kterými se zabývá výrobní program slévárny  

a zveřejněny všechny doposud získané certifikáty. Stránky jsou zpřístupněny i v cizích 

jazycích – anglický a německý. 

 

3.6  Analýza rozvojového potenciálu společnosti 

 

3.6.1 Zaměstnanci 

 

Zaměstnanci jsou jednoznačně základem každé společnosti. Obecně se prosazuje 

zásada, že nejlepších výsledků dosahují ty podniky, které uznávají a rozvíjejí tři hlavní 

faktory výkonnosti. Těmito faktory jsou – spokojenost zákazníků, spokojenost 

zaměstnanců a spokojenost vlastníků investorů.  

Ve společnosti DSB EURO, s. r. o., je zaměstnáno 410 zaměstnanců, z toho 

 je 79 žen a zbytek muži. Jelikož je společnost výrobním podnikem, převážnou část 

zaměstnanců představují dělníci – viz. struktura zaměstnanců níže. 

Od roku 2007 zaznamenala společnost fluktuaci v personální oblasti. 

 DSB EURO, s. r. o. se snaží optimalizovat počty zaměstnanců s cílem zlepšit jejich 

věkovou a profesní strukturu. Jedním z hlavních problémů slévárenského odvětví 

 je nezájem mladé generace o tento obor. Důsledkem snižování počtu zaměstnanců jsou 

nejen odchody personálu do starobní penze, ale také nesčetné množství podaných 

výpovědí ze strany zaměstnanců, kteří nezvládli náročnou fyzickou práci ve ztíženém 

pracovním prostředí (dříve nazýváno těžký provoz).  

Ve výrobních provozech je zvýšená prašnost, hluk a možnost zvýšeného rizika vzniku 

pracovních úrazů či nemocí z povolání. Zaměstnavatel o svoje zaměstnance pečuje 
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v souladu se zákonem O bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Pracovníci musí 

mít k dispozici potřebné ochranné pomůcky (pracovní oděv, brýle, helmu, ochranné 

rukavice, respirátory). 

Ve společnosti probíhá vyhodnocování nejlepších zaměstnanců a to jak v kategorii 

dělníků, tak technickohospodářských pracovníků, vždy na konci kalendářního roku. 

Nejlepší pracovníci získají finanční odměnu, dárek ve formě značkových hodinek        

nebo poukaz na rekreaci (společnost DSB EURO, s. r. o. vlastní rekreační středisko 

Kamzík v Jeseníkách).  

Personální manažer provádí hodnocení zaměstnanců. Vstupem pro toto hodnocení, jsou 

názory, pocity a postoje vedoucích zaměstnanců, kteří odpovídají  

na dotazníky, ty jsou následně vyhodnoceny a výsledky se předávají k posouzení přímo 

majiteli společnosti. DSB EURO, s. r. o. nabízí svým zaměstnancům zázemí stabilní 

firmy v blanenském regionu, firemní benefity jako je příspěvek na životní a penzijní 

pojištění, závodní stravování, přípatky a odměny nad rámec Zákoníku práce. 

Graf č. 6: Struktura zaměstnanců společnosti DSB EURO, s.r.o. 

 

Zdroj: autor práce 

Z grafu je patrné, že 85 % všech zaměstnanců tvoří výrobní dělníci, kteří jsou 

normováni na základě výkonnostních norem (časů), 12% tvoří technickohospodářští 

pracovníci (odbytový referenti, mzdová a finanční účtárna, materiálová příprava 

výroby, materiálně-technické zásobování atd.), 3% je management společnosti. 
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Tabulka 9: Vývoj zaměstnanců ve společnosti DSB EURO, s.r.o. 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Počet 

zaměstnanců 
520 520 460 410 410 

Zdroj: autor práce 

 

Z tabulky uvedené výše je patrné, že počet zaměstnanců od roku 2007 do roku 

 2011 klesl o 110 pracovníků, což jistě úzce souvisí s menším objemem výrobní 

kapacity a potažmo hledáním úspor i ve mzdových nákladech.  

3.6.2 Profesní a věková struktura zaměstnanců 

 

Společnost DSB EURO, s. r. o. si klade za cíl vylepšení komunikace mezi podnikateli   

a školami. Snaží se zefektivňovat stávající systém poskytování žákovských praxí.  Ráda 

by se podílela na nápomoci inovace výuky na učňovských, středních odborných             

a vysokých školách se zaměřením na slévárenské obory. Tyto obory jsou totiž v dnešní 

době neatraktivní a zájem o ně je minimální. Společnost se prezentuje na veškerých 

školních náborech žáků devátých tříd či veletrzích průmyslových škol, 

 kde představuje svoje obory – slévač, tavič, obráběč kovů atd. Analyzovaná společnost 

úzce spolupracuje s průmyslovou školou v Jedovnicích, které umožňuje exkurze 

studentů do výroby. Jelikož firma DSB EURO, s. r. o. vlastní obráběcí centrum s pěti 

typy karuselů a dva CNC stroje, doporučila bych navázat spolupráci i se školami, které 

připravují studenty na povolání obráběče kovů. Bylo by vhodné oslovit střední školy 

v blízkém okolí, jako jsou města Boskovice, Brno.  

Firma DSB EURO, s. r. o. má problém i s oborem dřevomodelář, tento obor se 

v současnosti také nevyučuje, proto bych navrhla, aby si firma tento obor vzala pod svůj 

patronát v úzké spolupráci s průmyslovou školou v Jedovnicích, škola by učně 

vzdělávala v teorii a praxi by vykonávali modeláři přímo ve výrobě. 
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Graf č. 7: Struktura zaměstnanců dle věku  

 

Zdroj: autor práce 

Graf struktury zaměstnanců zobrazuje, že největší podíl na celkové věkové struktuře má 

věková kategorie 41-50, tito zaměstnanci tvoří 39% pracovníků. Dalších 35 % je ve 

věkové hranici 51-60 let. 13% zaměstnanců je v rozpětí 31-40 let a stejné procento 

zaměstnanců je také ve věku 21-30 let. 

 

3.6.3 Vzdělávání zaměstnanců 

 

Každým rokem jsou sestavovány plány školení, které musí být plněny a jsou průběžně 

kontrolovány. Probíhající procesy proškolování, prohlubování a rozšiřování kvalifikace 

stávajících zaměstnanců, jsou samozřejmě finančně náročné.  

Společnost DSB EURO, s. r. o. je účastníkem projektu Vzdělávejte se!. Tento projekt  

je financován Evropskou unií, která ho pořádá pro firmy, které jsou zasáhnuty 

hospodářskou krizí a ocitly se v těžké ekonomické situaci a nedokáží po přechodnou 

dobu svým zaměstnancům plně vyhovět v možnosti zvyšování, prohlubování svojí 

kvalifikace. Hlavním cílem tohoto projektu je udržení zaměstnanosti a navyšování 

kvalifikace zaměstnanců. Společnost využívá při proškolování externích odborníků, 

školících agentur. 

DSB EURO, s. r. o. plně podporuje iniciativu svých zaměstnanců ve zvyšování své 

kvalifikace dalším studiem a plněním odborných zkoušek. Při organizaci pracovního 
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procesu jsou kladeny důrazy na přizpůsobení potřeb studia a pracovního procesu,  

čehož podnik dosahuje zejména prostřednictvím studijních úlev a příspěvků. 

V současnosti jsou velice populární odborné zkoušky – svářečské, proškolování 

účetních a daňových specialistů, bakalářská a doktorandská studia. 

Zájemci o zdokonalení svých jazykových znalostí v anglické, ruském nebo německém 

jazyce mohou využít výhody v oblasti nabízeného jazykového kurzu. Zohledňuje 

 se, zda zájemce tyto znalosti uplatní při výkonu svého povolání. Této možnosti 

využívají zejména obchodní referenti, kteří pravidelně komunikují se zahraniční 

klientelou – zejména se zákazníky z Itálie, Polska, Německa. Tyto kurzy probíhají 

přímo na pracovišti, do firmy dojíždí lektoři z jazykové školy. Tato zaměstnanecká 

výhoda je pro podnik daňově uznatelným nákladem. 

Dále probíhají v analyzované společnosti pravidelná školení v rámci informačního 

systému OPTI RGU, kdy jsou zaměstnanci seznamování s aktualizacemi, které 

v informačním systému nastaly. Proškolování probíhá i na úseku účtáren a to v oblasti 

daňových změn, proplácení cestovních příkazů, stravného atd. 

 

3.6.4 Odměňování zaměstnanců 

 

Mzdový systém společnosti DSB EURO, s. r. o. vychází a plně respektuje zákonná 

ustanovení Zákoníku práce, zákona č. 1/992 Sb., o mzdě a ustanovení nařízení vlády 

 č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdových zvýhodnění    

za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci. 

Pracovníci jsou zařazováni dle své profese do jednotlivých tarifních stupňů. Každému 

zaměstnanci je stanovena tarifní mzda, která nesmí být nižší než minimální mzdový 

tarif dle nařízení vlády. Do tarifní mzdy se nezahrnuje mzda za práci přesčas, příplatek 

za práci ve svátek, mzdové zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém 

prostředí a za práci v noci.  

O odměňování zaměstnanců se můžeme také dočíst na webových stránkách společnosti. 

Zaměstnancům jsou nabízeny různé firemní benefity v podobě příspěvků na životní 

pojištění, příspěvků na penzijní pojištění, závodní stravování, přípatky a odměny nad 
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rámec zákoníků práce. Odměnou pro zaměstnance jsou také odborná školení 

 a kurzy, pomocí nichž zaměstnavatel navyšuje hodnotu daného pracovníka na trhu 

práce. 

Personální politika DSB EURO, s. r. o. je jakási souhrnná deklarace filosofie 

společnosti, k jejímž základním zásadám patří spravedlivé zacházení, nestranný přístup  

ke kariérnímu růstu zaměstnanců, uplatňování spravedlivého systému odměňování. Na 

druhou stranu jsou zaměstnanci povinni dodržovat pracovní kázeň v souladu 

s Pracovním řádem analyzované firmy.  

Tabulka 10: Přehled vývoje hrubých mezd ve slévárenství v porovnání s průměrem v 

České republice 

 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Zpracovatelský 

průmysl 16574 17348 18472 19833 21350 20780 19990 19325 

Stavebnictví 16259 16790 17873 19022 21107 21300 21050 20130 

Průměr za 

celou Českou 

republiku 18344 19546 18976 20957 22691 22000 23513 24319 

Zdroj: Zpracování vlastní na základě informací Českého statistického úřadu 

 

V tabulce č.10 je možno vidět porovnání průměrných hrubých mezd ve slévárenském 

průmyslu (zpracovatelský průmysl) se stavebnictvím a průměrem za celou Českou 

republiku. Z uvedených hodnot je patrné, že ve stavebním průmyslu byly hrubé mzdy 

vyšší než ve slévárenském průmyslu. Průměrná hrubá mzda ve slévárenství za období 

2008-2011 klesla v průměru o dva tisíce korun českých. 
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4. Návrh implementace konceptu Balanced Scorecard 
 

Cílem diplomové práce je vytvoření ideového konceptu, který by vyhovoval 

analyzované společnosti. Výchozími kroky mi budou teoretické poznatky popsané 

v předchozích kapitolách. Ke správné analýze minulých výsledků hospodaření  

mi pomohly účetní výkazy DSB EURO, s. r. o., kterým byla Rozvaha a Výkaz zisku     

a ztrát. Dozvěděla jsem se z nich, jaký je trend vývoje finančních ukazatelů                  

za analyzované období (2007-2011) a na jejich základě jsem společnosti doporučila dle 

mého názoru odpovídající opatření, která by měla zabránit nepříznivému trendu 

hospodaření firmy.  

 

4.1  Vytvoření organizačních předpokladů pro implementaci 

 

Základem veškerých změn, které v podnicích probíhají, je vytvoření organizačních 

předpokladů. Prvním, hlavním krokem, je popsat samotný koncept, stanovit jeho cíle 

 a vytvořit tým lidí, kteří se na něm budou podílet a budou zodpovědní za jeho realizaci. 

Samotná implementace projektu by měla být otázkou několika měsíců. Můžeme tedy 

říci, že zavedení nové metody do podniku (konkrétně metody BSC) je z časového 

hlediska náročné, obzvláště v případě většího výrobního podniku. 

 

4.1.1 Charakteristika připravovaného konceptu 

 

Koncept BSC je sestaven pro slévárenský podnik. Základem celé práce jsou čtyři 

klíčové perspektivy, které byly popsány v teoretické části diplomové práce (finanční 

perspektiva, zákaznická perspektiva, perspektiva interních procesů, perspektiva učení    

se a růstu). Je zapotřebí, aby celý koncept byl průběžně aktualizován vzhledem            

ke změnám, které nastanou uvnitř nebo mimo podnik. V případě opaku nebude koncept 

fungovat správně a nenastanou vytýčené změny. Dále je zapotřebí, aby tým, který je za 

připravovaný koncept zodpovědný, dohlížel na plnění jednotlivých etap projektu.        
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Za tímto účelem je nutné zpracovávat pravidelné reportingy, z nichž se snadno 

dozvíme, v jaké fázi se koncept nachází, co zbývá připravit.  

4.1.2 Vymezení projektového týmu 

 

Dle mého názoru, by hlavní podnět pro sestavení takového konceptu a uskutečnění 

stanovených změn v podniku, měl vzejít ze strany samotného vedení společnosti. 

Hlavním, kdo zabezpečí plynulý průchod konceptu napříč celým podnikem 

 je projektový tým. Do tohoto týmu, by měli být zařazeni bezpodmínečně členové 

vrcholového vedení společnosti, kteří určí leadra celé koncepce. Měla by jím být osoba, 

která je dostatečně kvalifikovaná, má komplexní přehled o podniku, zná jeho cíle a vize 

a v neposlední části, je s těmito cíli ztotožněna a ochotna koncept dotáhnout do konce.  

Do celého projektu mohou být postupně zapojeni další, nejen interní, ale i externí osoby 

(profesoři vysokých škol, analytici, účetní atd.). V další fázi, po sestavení projektového 

týmu je zapotřebí provést proškolení, jehož cílem je poskytnout komplexní informace 

pracovníkům o konceptu BSC. Představit jeho výhody, nevýhody, postupy, zaměření. 

Výstupem tohoto proškolení by mělo být komplexní porozumění zaměstnanců na 

plánovaných změnách, ztotožnění s těmito vizemi.  

Je důležité aplikovat zásady efektivního řízení času, organizace práce a motivace členů 

projektového týmu, dohodnutí využívání konkrétních komunikačních technik pro 

vyjednávání a přesvědčování kolegů. Zde bych doporučila i publicitu 

 nebo-li „zviditelnění projektu“ – prostřednictvím aktualit na nástěnkách nebo tak, že 

každý vedoucí představí svým podřízeným projekt a objasní, co implementace znamená 

a přináší.  

 

4.2 Tvorba BSC 

4.2.1 Odvození strategických cílů v jednotlivých perspektivách  

 

Strategické cíle, které jsou prvním krokem pro koncept metody BSC, jsou určeny 

vrcholovým vedením podniku. Pro moji diplomovou práci stanovím tyto cíle sama, 
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protože tato práce je pouhým návrhem, jak by model BSC pro vybranou společnost 

mohl vypadat. Pro každou z perspektiv si zvolím několik strategických cílů, které budou 

vycházet z podnikové strategie určené v minulosti a poznatků získaných analyzováním 

jednotlivých perspektiv. Jednoznačně mohu říct, že všechny cíle směřují hlavně 

k zákazníkovi a jeho spokojenosti.  

 

Strategické cíle finanční perspektivy 

Pro finanční perspektivu společnosti DSB EURO, s. r. o. jsem si zvolila čtyři strategické 

cíle, ve kterých jsem se snažila zohlednit finanční situaci, ve které se analyzovaný 

podnik právě nachází. Jedná se o fázi tzv. boje o přežití, jelikož firma se potýká 

s nedostatkem finančních prostředků, nízkou zakázkovou náplní a vrcholovým cílem 

bude zlepšení finanční perspektivy v souladu se zvýšením ziskovosti firmy. 

 

Tabulka 11: Přehled strategických cílů finanční perspektivy 

STRATEGICKÝ CÍL POPIS CÍLE 

F1:Zvýšení ziskovosti 

Zvýšení ziskovosti je dlouhodobý a snad 

nejzákladnější cíl, který si společnost může 

klást. Úkol: Zvyšovat zisk pomocí navyšování 

tržeb. 

F2: Snížení nákladů 

Je zapotřebí hledat úspory v nákladech, prověřit 

zbytečné držení oběžných aktiv v různých jiných 

formách majetku. 

F3: Zvýšení obratu 

Zvýšení obratu dosáhneme zvýšením tržeb, které 

by měli růst na základě spokojenosti zákazníků 

s výrobky. 

F4: Snížení doby splatnosti u 

odběratelů 

Zkrátit nasmlouvané doby splatnosti u fakturací 

je jedním  z kroků, jak uvolnit více kapitálu do 

oběhu  

Zdroj: autor práce 
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I přes výsledky finanční analýzy, které poukazují na velikou ztrátovost podniku,           

je zapotřebí se věnovat finanční perspektivě. Je nutné si stále klást za cíl zlepšování 

výsledku hospodaření! S navyšováním zisku úzce souvisí navyšování obratu, který  

je součástí dalšího strategického cíle. Jedno se s druhým prolíná. Základ je tedy  

ve zvyšování obratu.  Snižování nákladů by se mělo zaměřit na ty oblasti, u kterých 

opravdu ještě ušetřit jde. Rozhodně bych nedoporučovala šetřit na materiálech a 

podobných surovinách, které mohou ovlivnit kvalitu a jakost finálního výrobku. Mohlo 

by totiž dojít k nárůstu zmetkovitosti a s tím úzce souvisí růst reklamací, stížností a 

image podniku tím velice trpí. V této oblasti je opravdu zapotřebí být obzvlášť 

obezřetní. Platební morálka odběratelů je v analyzované společnosti špatná. Proto,  

je zapotřebí prozkoumat možnost zálohových fakturací a hledat v nich pevný základ pro 

další obchodní transakce. Problémovými klienty jsou zejména italští odběratelé. 

 U těchto zákazníků jsou nastaveny doby splatnosti na několik měsíců a to slévárně 

velice škodí, neboť váže dlouhou dobu své finanční prostředky v rozpracované výrobě 

 a to ji brání umožnit další investice.  

 

Strategické cíle zákaznické perspektivy 

Z pohledu zákaznické perspektivy bych firmě doporučila zaměřit                                    

se na následující čtyři strategické cíle, které by měli firmě zajistit navýšení zakázkové 

náplně a získání nových odběratelů odlitků. Strategické cíle zákaznické perspektivy 

v úzkém propojení strategických cílů finanční perspektivy, přiblíží DSB EURO, s. r. o.  

ke zvýšení tržeb prodeje odlitků a tím zlepšení hospodářského výsledku. Je zapotřebí 

mít na paměti, že už nějaký pátek platí „náš zákazník, náš pán“ a tomu je nutné 

přizpůsobit výrobní program a služby, které může společnost klientovi nabídnout.  
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Tabulka 12: Přehled strategických cílů zákaznické perspektivy 

STRATEGICKÝ CÍL POPIS CÍLE 

Z1:Získávání nových zákazníků Získat nejen nové zákazníky, ale i UDRŽET 

stávající zákazníky. 

Z2:Zvyšovat spokojenost zákazníků Nabídnout opracování odlitků jako službu, po 

případě kalení odlitků. Průběžně monitorovat 

spokojenost zákazníků. Zaměřit se na počty 

reklamací, stanovit limity interní a externí 

zmetkovitosti, nekomformity. Nabídnout 

využití laboratorních služeb (kvantometr). 

Z3:Zvýšit kvalitu vyráběných produktů Provádět průběžné kontroly jakosti výrobků, 

práce, informačních systémů, technologií a 

výrobních postupů, simulovat výrobu odlitků. 

Z4:Objevit „bílá místa na trhu“ Zkusit prorazit na trhy, na kterých společnost 

DSB EURO, s.r.o. nemá žádný nebo 

minimální podíl.  

Zdroj: autor práce 

Získávání nových zákazníků v oboru slévárenství není opravdu jednoduché. 

Současnými zákazníky jsou zejména podniky zpracovatelského průmyslu. Je tedy 

zapotřebí najít odvětví, ve kterém by se daly postupy a technologie slévárenství uplatnit. 

Při zaměření se na nové zákazníky a nové trhy, ovšem nesmíme opomenout trhy 

stávající a nepřestat tak pečovat o aktuální zákazníky. Těm je také zapotřebí nabízet 

nové výrobky, služby. Dlouhodobě spokojený zákazník, se stává zákazníkem věrným, 

který nás pak bude dál doporučovat a lépe se také vyrovnává s případným zvyšováním 

cen! 

Aby byl zákazník spokojený, musí dostat kvalitní výrobek. Kvalita se projeví nejen 

v materiálu, ze kterého je daný odlitek zpracovaný, ale kvalita je i v lidech – jejich 

práce, jejich znalosti, to vše se podílí na konečném efektu, který se představí 

zákazníkovi. Ve slévárenství znamená slovo kvalita – chemické složení odlitku, 

vysokou rozměrovou přesnost, termínové plnění zakázky. Proto bych doporučila 

v průběhu celé výroby uplatňovat kontrolní mechanismy.  
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Strategické cíle interních procesů 

Pro perspektivu interních procesů jsem zvolila tři strategické cíle, které úzce souvisí 

s konkurenceschopností firmy DSB EURO, s. r. o. Slévárenský obor je vystavován 

velké sezónnosti a musí tedy flexibilně zvyšovat a snižovat výrobní kapacity při 

dodržování požadovaných nákladů, vysoké produktivitě práce a kvalitě vyráběných 

odlitků. Podnik stojí před několik dalšími negativními trendy – variantní výrobou           

a malými dávkami (více kusové výroby – omezení sériové výroby na formovací lince), 

restrikce a nařízení státu  - recyklace odpadů, ekologické daně apod.  

Tabulka 13: Přehled strategických cílů interních procesů 

STRATEGICKÝ CÍL POPIS CÍLE 

I 1:Zvýšení efektivnosti výroby Zvyšování produktivity práce zaměstnanců (maximální 

využití pracovní doby, bezporuchovost strojů, 

snižování prostojů) a tím zlepšit efektivnost celého 

výrobního programu společnosti. 

I 2:Zlepšení výrobních kapacit Neustále monitorování otázky „Jsou naše výrobní 

kapacity naplno využity?“ Efektivně využívat kapacitu 

formovacích linek, vstřelovacích strojů, maximalizovat 

vsázku  na tavení do elektrických obloukových pecí. 

I 3:Posílení inovačního procesu Komunikace se zaměstnanci – co by zlepšily, vnímat 

jejich nápady, vyhodnocovat přínosy. 

Zdroj: autor práce 

 

Pro perspektivu interních procesů jsem si vybrala cíle, které úzce souvisí s výrobním 

procesem slévárenského podniku. Prvním cílem, je zvýšení efektivnosti výroby, které 

by mělo stát na kvalitních výrobcích, kvalitním výrobním cyklu a úspěšně zakončeno 

bezproblémovým předáním výrobku zákazníkovi, který provede  

za objednaný odlitek platbu. Dle mého názoru je důležité zmapovat ztráty ve výrobě, 

které neumožňují dosáhnout maximálního teoretického výkonu výroby. Existují 

plánované ztráty (víkendy, dovolená, preventivní údržba), operační ztráty (změna 

produkce odlitků, nedostatek materiálu, nedostatek technického personálu), výkonové 

ztráty (špatné nastavení strojů) a nekvalita výroby (vadný materiál, opravy). Je zcela 
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zřejmé, že některé ztráty ve výrobě odstranit nelze, jiné můžeme významně omezit       

či eliminovat. Dalo by se říci, že úspora jedné koruny přímo ve výrobě zvýší zisk firmy 

více než zvýšení konečné marže o jednu korunu. Často se stává, že manažeři pro splnění 

zvýšení objemu výroby rozhodnou o koupi nového stroje, aniž by provedli patřičná 

opatření pro zlepšení organizace práce. Důkladnou analýzou by jistě zjistili skrytou 

kapacitu výroby, příčiny nekvality a cíleně provedli změny vedoucí k lepšímu využití. 

Zvýšení kvalitně vyrobené produkce je tak možno dosáhnout rychleji, ekonomičtěji,     

to je bez investic na nákup dalších strojů. 

I tento, stejně jako další cíle, mají vliv na zákazníka a jeho spokojenost. Tím se opět 

dostávám k tomu, že zákazník a jeho spokojenost je opravdu prioritou číslo jedna.  

Udržování inovačního procesu je základem konkurenceschopnosti. Základem 

inovačních procesů jsou zaměstnanci analyzované společnosti, kteří vytváří umělecká 

díla z šedé oceli a jiných materiálů. Proto je zapotřebí vnímat, co by                               

na své práci zlepšili, co by rádi udělali proto, aby finální produkt, tedy odlitek, byl 

značkou a zárukou kvality. 

 

Strategické cíle perspektivy učení se a růst 

Zaměstnanci jsou důležitým artiklem, bez něhož by firma nemohla vyprodukovat žádné 

hodnoty. Jsou hybnou silou. Proto ve svých strategických cílech perspektivy učení        

se a růstu jsem si zvolila následující tři cíle.  
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Tabulka 14: Přehled strategických cílů učení se a růst 

STRATEGICKÝ CÍL POPIS CÍLE 

U1:Zvýšení motivace zaměstnanců 

Zaměstnanci, kteří se cítí v zaměstnání dobře, 

nemají zapotřebí vyhledávat nová pracovní 

místa a snižuje se tak fluktuace zaměstnanců! 

U2:Zvýšit zájem o tradiční obory 

slévárenství 

Zaujmout budoucí učně za účelem omlazení 

věkových struktur zaměstnanců sléváren. Otázka 

nástupnictví – „Kdo bude vykonávat tyto 

řemesla v budoucnu?“ 

U3:Zvýšit spokojenost zaměstnanců 

Monitoring spokojenosti zaměstnanců 

prostřednictvím dotazníků, jejich 

vyhodnocování. Zapracovat na zlepšování a 

udržování kvality pracovního prostředí a vztahů 

na pracovišti. 

Zdroj: autor práce 

Zaměstnanci jsou klíčovým nástrojem pro vybudování konkurenceschopného podniku  

a také zastávají nejdůležitější úlohu při plnění strategie podniku. Prvním cílem              

je motivace. Dobře motivovaný člověk, udělá pro firmu takřka cokoliv. Motivace 

neznamená jen finanční ohodnocení, ale také dopřání pocitu, že práce zaměstnance 

 je smysluplná a výsledky této práce jsou pro firmu zásadní.  

Druhým a stejně důležitým strategickým cílem jako je cíl první, je zvýšení zájmu 

absolventů škol o obory tradičního slévárenského odvětví. Zde je zapotřebí 

komunikovat se školami a měl by se zapojit i stát, který tyto obory bude podporovat 

 a pomůže je marketingově představit veřejnosti – zejména studentům. 

Cíl zvýšení spokojenosti zaměstnanosti tkví především v tom, že společnost DSB 

EURO, s. r. o. se hlásí k povinnosti zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví svých 

zaměstnanců při práci. Je nutné monitorovat počty pracovních úrazů, příčiny jejich 

vzniků a předvídat riziko vzniku nemocí z výkonu povolání. Na základě tohoto 

monitoringu vše analyzovat a přijímat patřičná opatření.  
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4.2.2 Tvorba strategické mapy 

 

Strategická mapa je nástroj, který přehledně zobrazí jednotlivé vazby mezi jednotlivými 

cíli. Je to výsledek tvorby strategie vedení společnosti, která odráží vztahy příčin           

a následků mezi jednotlivými strategickými cíli. Za pomocí strategických map sdělíme 

zaměstnancům analyzované společnosti směsici informací, které budou potřebovat pro 

úspěšné realizování jednotlivých strategických cílů. 

Jak je možno vidět ze strategické mapy níže, v diplomové práci jsem zvolila celkem 

 14 strategických cílů, na které bych doporučila analyzované firmě se zaměřit a pokusit 

se zlepšit jejich hodnoty. 

 

Graf č. 8: Strategická mapa 

 

 

Zdroj: autor práce 

 

Z navrhnuté strategické mapy a popisu vytýčených cílů, které by měly vést 

 ke zlepšení celkové prosperity firmy DSB EURO, s. r. o. je patrné, že mezi nimi 
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existuje vzájemné propojení, kterého je zapotřebí si uvědomit. Pro vymezení klíčových 

cílů je nutné pochopení kauzálních vztahů mezi nimi, ověření jejich kompatibility (tedy 

zda naplnění jednoho cíle nevylučuje splnění jiného). Jsou-li správně stanovené vize 

 a poslání podnikání, nemělo by k takovéto nekompatibilitě dojít.  

V rámci strategie konceptu BSC jsem definovala hlavní cíle, které jsou pro finanční 

oblast – viz. strategická mapa a první řádek finanční perspektiva. Cíle, které se vztahují 

ke spokojenosti zákazníků a jejich loajalitě jsou vyjádřeny na druhém řádku strategické 

mapy. Interní perspektiva (zvyšování efektivnosti výroby, zlepšování kapacit a posílení 

motivačních procesů) je výdajová část, která je znázorněna ve třetím řádku. A aby byla 

organizace dlouhodobě schopná dosahovat stanovených strategických cílů, musí           

se rozvíjet, učit a inovovat, což představuje řádek poslední – perspektiva učení se a růst.  

 

4.2.3 Výběr měřítek,  stanovení cílových hodnot a určení strategických 

akcí 

 

Aby byly zcela správně stanoveny strategické cíle a jejich vzájemné vazby,  

je důležité vybrat vhodná měřítka, kterými je možné ověřit splnění jednotlivých cílů. 

Podstatnou zásadou, která musí být dodržena je, aby žádný cíl nebyl měřen více než 

třemi různými měřítky. Je zapotřebí, aby měřítka byla nejen kvantitativně,                    

ale i kvalitativně zaměřena. Měřítka kvalitativní jsou náročná na získávání informací      

a dále i na jejich interpretaci. V předloženém návrhu jsem ke každému strategickému 

cíli přiřadila odpovídající počet měřítek.  

Finální hodnoty by měly být ambiciózní, ale zároveň i reálné, tedy stanovené s ohledem 

na současnou hodnotu ukazatelů. Cílové ukazatele, které doposud firma ještě 

nesledovala, je vhodné odhadnout a po určitém odsledovaném čase je upravit. Hranice 

cílových hodnot je možné přizpůsobovat situaci ve firmě, v případě uspokojivého 

vývoje je zpřísňovat (pokud je to pro dané kritérium vhodné), nebo naopak ponížit. 

V praxi by se cílové hodnoty a jejich konečná podoba měly predikovat na základě 

skupinového rozhodnutí vrcholového managementu.  
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MĚŘÍTKA A CÍLOVÉ HODNOTY FINANČNÍ PERSPEKTIVY 

Pro finanční perspektivu jsem zvolila následující kvantitativní ukazatele – ROS, snížení 

nákladů na režie, tržby, obrat pohledávek. 

Tabulka 15: Měřítka a cílové hodnoty finanční perspektivy 
STRATEGICKÝ 

CÍL 
MĚŘÍTKO JEDNOTKA 

SOUČASNÁ 

HODNOTA 

CÍLOVÁ 

HODNOTA 

F1 ROS % 0,21 2,00 

F2 

Snížení nákladů na 

režie vedení 

společnosti 

Kč 15 14,50 

F3 Tržby tis. Kč 419 188 480 000 

F4 Obrat pohledávek % 5,84 5,00 

Zdroj: autor práce 

V prvním strategickém cíli (F1) finanční perspektivy je zapotřebí zlepšit oblast 

ziskovosti. Jedním, z možných způsobů, jak zlepšit ziskovost, je zaměřit se na tržby 

podniku, které jsou tvořeny tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb, tržbami 

 za prodej zboží.  Současná hodnota vychází z roku 2011 a je rovna částce 419 188 tis. 

Kč. Cílová hodnota, kterou jsem nastavila, je nastavena na hodnotu, kterou společnost 

dosáhla v roce 2008, kdy měla nenarušené finanční zdraví. Hodnota nastaveného 

měřítka je reálná a je možné ji predikovat na základě zakázkové náplně firmy.  

Druhým strategickým cílem finanční perspektivy (F2) je snížení nákladů na režie 

společnosti. Režie vedení ve společnosti jsou tvořeny režií správní (platy THP, 

manažerů, účtárny, technologové), výrobní režií (platy mistři, kontroloři) a odbytovou 

režií (platy odbytových referentů a režie údržby – platy zaměstnanců údržby a finanční 

prostředky na opravy a údržby strojů, zařízení).  Tyto náklady tvoří částku cca.             

15 Kč/kg z celkové průměrné prodejní ceny, která je 70 Kč/kg (dle informací ekonoma 

společnosti). Ve své diplomové práci jsem cílovou hodnotu tohoto ukazatele nastavila 

na částku 14,50 Kč/kg, tedy ponížila současnou hodnotu nákladů na režie společnosti     

o 0,50 Kč/kg (3 %). Při měsíční produkci 450 tun by úspora činila 225 000 Kč. 

(kompletní propočet viz. příloha č. 3) 
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Třetí strategický cíl finanční perspektivy je úzce spjat s cílem prvním. Při 

nastavování cílové hodnoty jsem se řídila rokem 2009, kdy firma dosáhla tržeb 480 

mil.Kč. Zvolila jsem tzv. „zlatou střední cestu“ a nenastavila hodnotu příliš vysoko 

schválně. Je lepší, zaměřit se na zvyšování tržeb v dlouhodobějším horizontu a dostát 

tohoto závazku, než si zvolit nereálný cíl, který je těžko nebo vůbec dosažitelný. Aby 

bylo možné dosáhnout stanovené cílové hodnoty (tedy hodnoty 480 mil Kč) je zapotřebí 

navýšit tržby minimálně o 13% oproti roku 2011. Základem pro zvyšování tržeb            

je zvýšení zakázkové náplně analyzované společnosti. Získávání nových zakázek          

je úkolem obchodního oddělení – obchodních referentů. Tento strategický cíl                

je propojen se strategickým cílem zákaznické perspektivy (konkrétně se strategickým 

cílem číslo 4 – počet nových příležitostí). 

K poslednímu strategickému cíli finanční perspektivy snížení doby splatnosti            

u odběratelů jsem přiřadila měřítko doby obratu pohledávek. Současná hodnota            

za sledovaná období je vypočítána na základě zprůměrování a je rovna 5,84 x za rok 

(výpočet viz. příloha č. 3) Vývoj tohoto ukazatele jsme mohli sledovat ve finanční 

analýze, při výpočtu poměrových ukazatelů. Rozhodla jsem se stanovit cílovou hodnotu 

na hranici 5,0 (hodnota stanovena odhadem na základě průběžného sledování vývoje 

hodnot během sledovaných období). Ukazatel této hodnoty by vypovídal o tom,            

že pohledávky se průměrně v průběhu roku přemění na peněžní prostředky celkem pět 

krát. Obrat pohledávek je zapotřebí tlačit na co nejnižší hodnotu – firma musí 

zabezpečit rychlou úhradu od svých odběratelů, aby měla finanční prostředky na další 

investice, výrobu. Je zapotřebí, aby byly řádně prověřeny kupní smlouvy a případně 

doplněny o nové dodatky upravující dobu splatnosti. Jak jsem se nechala informovat od 

ekonoma společnosti, někteří zákazníci mají nastavenou dobu splatnosti fakturací v řádu 

několika měsíců. Dalším řešením by mohly být zálohové fakturace, které zabezpečí 

podniku alespoň část potřebných finančních prostředků pro výrobu. 

MĚŘÍTKA A CÍLOVÉ HODNOTY ZÁKAZNICKÉ PERSPEKTIVY 

V této perspektivě jsem navrhla čtyři strategické cíle a ke každému jednotlivé měřítko. 

Tyto měřítka jsou jak kvantitativního tak i kvalitativního charakteru.  
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Tabulka 16: Měřítka a cílové hodnoty zákaznické perspektivy 

STRATEGICKÝ 

CÍL 
MĚŘÍTKO JEDNOTKA 

SOUČASNÁ 

HODNOTA 

CÍLOVÁ 

HODNOTA 

Z1 
Statistika 

zákazníků 
počet 83 100 

Z2 
Věrnost zákazníků 

(loajalita) 
počet Nebylo měřeno 40 

Z3 Zmetkovitost % 3,5 3 

Z4 
Počet nových 

příležitostí 
počet Nebylo měřeno 1 

Zdroj: autor práce 

Ke strategickému cíli Z 1 - získávání nových zákazníků jsem přiřadila statistické 

měřítko, pomocí kterého lze průběžně monitorovat změny v oblasti stávajících 

zákazníků. Dosavadní firemní statistiky zaznamenávají stálých klientů v počtu 83 

(informace na základě sdělení obchodního ředitele). Tento počet bych se snažila zvýšit 

pomocí dalších strategických cílů – zvyšování spokojenosti zákazníků, zvyšování 

kvality vyráběných produktů a objevení nových tržních příležitostí. V případě, že by     

se firmě podařilo navýšit stávající počet stálých zákazníků o 17 a budeme-li predikovat, 

že každý zákazník přinese firmě minimální zakázkovou náplň 3 500 tis. Kč, dosáhneme 

splnění strategického cíle finanční perspektivy – F3 – zvýšení tržeb z nastavené 

současné hodnoty 419 188 tis. Kč o 60 mil. Kč dosáhneme cílové hodnoty finanční 

perspektivy tržeb 480 000 tis. Kč. 

Jelikož jsou náklady na získání nového zákazníka vyšší než náklady na udržení 

stávajícího zákazníka, je zapotřebí budovat věrnost našich zákazníků. Toto je druhý 

strategický cíl v oblasti zákaznické perspektivy. Je zapotřebí pečlivě sledovat vývoj 

dění na trhu a naší konkurenci. Toto se týká nejen tvorby cen, ale také prodejních a dále 

i poprodejních služeb, které analyzovaná společnost může nabídnout. Pro udržení 

našich zákazníků bych navrhla několik pravidel, kterými by se analyzovaná 

společnost mohla řídit.  

První pravidlo: Pro udržení zákazníka je nutné poskytovat skutečně špičkové služby, 

prodávat zboží odpovídající poměru kvalita:cena. Toto lze vybudovat na základě vysoké 

úrovně komunikace se zákazníkem, kterou ve společnosti DSB EURO, s. r. o. 
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zabezpečuje obchodní oddělení včele s obchodním ředitelem a obchodními referenty. 

Každý referent musí umět jednat se zákazníkem – arogance, neochotný přístup, 

nedodržování termínů bez jakéhokoliv vysvětlení atp. jsou nešvary, které se na tomto 

pracovním úseku nesmí projevovat.  

Druhé pravidlo: Otevřená komunikace se zákazníkem. Vůči klientovi je zapotřebí 

vystupovat transparentně otevřeně. Nedostatek komunikace je problémem každého 

vztahu, a proto je zapotřebí se na něj zaměřit i v obchodní sféře. Objeví-li se problém 

s plněním zakázky, je zapotřebí ho neodkladně projednat se zákazníkem a najít schůdné 

řešení, které bude vyhovovat v prvé řadě našemu odběrateli – zákazníkovi. 

Třetí pravidlo: Zabezpečovat servis pro zákazníka bez ohledu na záruční/pozáruční 

lhůty. Pokud klient potřebuje servis na dodaný odlitek, zajisté uvítá, když mu ho 

poskytne ten, kdo celé dílo zhotovil a daný výrobek tedy dobře zná. Je důležité, aby 

zákazník věděl, na koho se v takovém případě může obrátit – stačí jediné telefonní číslo 

na pracovníka slévárny, který se o vše postará.  

Čtvrté pravidlo: Nejen v zákonech, ale i v obchodních vztazích platí, že neznalost 

neomlouvá. Nyní mám na mysli, že je zapotřebí mít komplexní přehled o svých 

zákaznících. Je zapotřebí vybudovat klientskou databázi, pomocí níž bude možné 

průběžně analyzovat zákazníkovo chování na trhu. Je nutné vědět např. v jakém oboru 

daný zákazník podniká (k čemu mu bude finální výrobek) a na základě toho předvídat, 

co by mohl v budoucnu potřebovat. Dále je možno využít možnosti zacíleného 

marketingu - direct mailu, kdy zákazníkovi budou chodit nabídky zboží, služeb 

v pravou chvíli, tedy ideálně, kdy bude naše služby potřebovat a mohl by je vyhledávat 

u konkurence. Na základě výše nastavených pravidel a statistických informací               

o současném stavu zákazníků ve společnosti DSB EURO, s. r. o. jsem nastavila hodnotu 

na 40 stálých, klíčových partnerů, tedy polovinu z vyplývajících statistik analyzované 

společnosti. Hodnota byla nastavena „citem“, nevycházela jsem z žádného propočtu. 

V průběhu plnění strategických cílů je zapotřebí zvážit zda je hodnota reálná nebo zda 

má být snížena. 

Třetím strategickým cílem (Z3) v zákaznické perspektivě je zvyšování kvality 

vyráběných produktů – odlitků za pomocí snižování neshodné výroby – zmetkovitosti. 
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Podíl zmetkovitosti je možné snížit pomocí útvaru Technologie výroby, která svými 

technologickými postupy zajistí správné rozměrové odlití bez cidírenských víceprací 

(broušení, opravy vad, rentgeny atd.). Mimo tohoto útvaru se na kvalitě podílí i samotní 

dělníci, kteří musí dodržovat technologickou kázeň a na případné nedostatky 

upozorňovat mistry formoven či cidíren. Řediteli úseku pro jakost bych doporučila 

zpracování rozborů neshodné výroby a to po formovnách, zákaznících, příčinách 

neshod (bubliny, staženiny, zadrobeniny, chemické složení atd.). Na základě těchto 

rozborů vypracovat procentní analýzu zmetkovitosti ke vztažné veličině např. prodeji 

zboží (tržby za odlitky). V ostatních slévárnách se průměr interní zmetkovitosti 

pohybuje okolo 3,5 % (informace ekonoma společnosti), ve své diplomové práci jsem 

nastavila ukazatel na hodnotu 3 %. Uspoření nákladů za zmetkovitost přispěje k celkové 

úspoře nákladů analyzované společnosti a ke zlepšení hospodářského výsledku. Jelikož 

společnost DSB EURO, s. r. o. zpracovává odlitky pro petrochemický průmysl, který    

je typický pro oblast blízkého Východu, doporučila bych se zaměřit na tyto trhy.          

Je zapotřebí udělat důkladné analýzy, která ukáží, zda jsou průmyslové trhy např. Ruska 

vhodné pro investice do podnikání. 

MĚŘÍTKA A CÍLOVÉ HODNOTY PERSPEKTIVY INTERNÍCH PROCESŮ 

Měřítky pro zlepšování hodnot strategického cíle interního procesu jsou oblasti 

produktivity práce, využívání kapacit a počet realizovaných nápadů ze strany 

zaměstnanců. 

Tabulka 17: Měřítka a cílové hodnoty perspektivy interních procesů 

STRATEGICKÝ 

CÍL 
MĚŘÍTKO JEDNOTKA 

SOUČASNÁ 

HODNOTA 

CÍLOVÁ 

HODNOTA 

I 1 
Produktivita 

práce 
Kč/hodina 570 Kč/hodina 600 Kč/hodina 

I 2 Využití kapacity % 80 % 90 %  

I 3 

Počet 

realizovaných 

nápadů 

počet 
Nebylo 

měřeno 
2 

Zdroj: autor práce 
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Měření produktivity práce je v analyzované společnosti náplní personálního manažera, 

který tuto činnost provádí v rámci tzv. personálního controllingu. Je zapotřebí 

monitorovat odchylky od stanovených cílů, aby společnost dokázala tyto odchylky 

eliminovat. Zjednodušeně tedy řečeno – chceme-li vylepšit oblast produktivity práce,    

je nutné vědět, jak na tom jsme a jaký výsledek přinese naše úsilí o změnu. Hodnota 

produktivity práce je zjištěna jako podíl výstupu a sumy zdrojových vstupů (tedy práce 

+ kapitál + energie + materiál). Obecně lze říci, že produktivita práce a její zvyšování 

má vliv na navýšení zisku. Prostředkem ke zlepšení produktivity práce bude v tomto 

případě zefektivnění výroby, čili maximální využití kapacit pracovišť (zde je vidět 

provázanost strategického cíle 1, 2). Současná hodnota produktivity práce je 570 

Kč/hodina (výpočet v příloze č. 3). V cílové hodnotě bych ráda dosáhla navýšení 

produktivity na 600 Kč/hodina (výpočet v příloze č. 3). Navýšení o částku 30 

Kč/hodina/zaměstnanec by mělo firmě přinést navýšení výnosů z prodeje vlastních 

výrobků v částce 1 680 tis. Kč (výpočet viz. příloha č. 3). Samozřejmě je jasné,             

že k navýšení produktivity práce vede i správná motivace. Pokud by majitel společnosti 

projevil iniciativu a navýšil hodinovou mzdu dělníka pouze o jednu korunu, došlo by ke 

zlepšení motivace dělníků za zvýšení mzdových nákladů včetně platby na odvodech 

sociálního a zdravotního pojištění cca 75 600 Kč/měsíc (výpočet v příloze č. 3). Pak by 

čistý zisk z navýšení produktivity práce činil částku 1 604 400 Kč/měsíc.  

Kapacita pracovišť je dána výkonovými normami, které jsou stanoveny pro jednicové 

pracovníky. Porovnáním skutečně odpracovaných hodin s normou na daný odlitek        

se získá využití kapacity pracoviště. Současná hodnota 80 % (informace ekonoma 

společnosti) svědčí o tom, že společnost má nedostatek práce, nedostatečnou 

zakázkovou náplň, do ekonomiky analyzované společnosti zasáhla celosvětová recese 

hospodářství. Aby byly kapacity řádně využity, je zapotřebí navýšit zakázky – získat 

práci ať už od stávajících zákazníků nebo nových (provázání strategických cílů 

perspektivy zákazníků). Ve slévárenském oboru je nutné kromě kapacit pracovišť 

sledovat i spotřebu elektrické energie na tunu tekutého kovu, vsázky na elektrické 

obloukové pece, které by měli činit minimálně 6 tun/tavba (dle informací ekonoma 

společnosti). Z toho plyne, že je-li vsázka nižší, prodražuje se výroba tekutého kovu. 
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Poslední strategickým cílem interních procesů je počet realizovaných nápadů. Zaměřila 

bych se na oblast zlepšovacích návrhů zaměstnanců, které by byly patřičně finančně 

ohodnoceny. I mezi dělníky se najde řada nápaditých osobností, které dokáží uspořit 

nejen práci, ale i čas a peníze společnosti. Pokud budou zaměstnanci správně 

motivováni, jistě dokáží svou vynalézavostí přispět k úspoře nákladů a zvýšení 

produktivity práce. Doporučila bych společnosti, aby ročně zkusila za pomocí svých 

zaměstnanců realizovat alespoň dva nové nápady, které budou nějakým způsobem 

nápomocné chodu společnosti. Opět se jedná o pouhý odhad, který musí být sledován 

v závislosti na průběhu implementace konceptu a hodnota musí být přizpůsobena 

následné realitě, která nastane plněním strategických cílů. 

V rámci zkvalitnění interních procesů bych společnosti doporučila zamyslet se nad 

možností využití Electronic Data Interchange nebo-li elektronická výměna dat. Jedná   

se o zkvalitnění komunikace mezi dvěma subjekty (nejčastěji dodavatelem                      

a odběratelem). Celý princip spočívá v tom, že společnost by měla být odlehčena         

od zbytečné papírové byrokracie a vše by bylo uskutečňováno prostřednictvím 

elektronických médií. Uvedu stručný příklad. Objednávka, která bude pořízena 

v informačním systému odběratele, se automaticky přenese až do informačního systému 

dodavatele. Taková elektronická výměna dokladů je nejen rychlejší, ale hlavně levnější 

a právě úspora nákladů je to, co analyzovaná společnost potřebuje. Společnost               

se nemusí obávat právního napadení dokladů. Po právní stránce jsou totiž elektronické 

doklady uznávány stejně tak jako ty papírové. Systém elektronické výměny dat 

společnosti umožní pracovníkům se zabývat strategickými záležitostmi v oblasti 

nákupu, protože jim bude odlehčeno od administrativních úkonů!  

 

MĚŘÍTKA A CÍLOVÉ HODNOTY PERSPEKTIVY UČENÍ SE A RŮST 

V oblasti perspektivy učení se a růst byly zvoleny čtyři strategické cíle a k nim 

související měřítka. Mezi tyto cíle patří zvyšování motivace zaměstnanců – měřítkem    

je zvyšování průměrné mzdy v podniku, zvýšení zájmu o tradiční slévárenské obory – 

měřítkem je narůstající počet zaměstnanců určité věkové kategorie (nejčastěji absolventi 

středních a vysokých škol se zaměřením na slévárenství) a spokojenost zaměstnanců, 

která je monitorována na základě dotazníkového šetření.  
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Tabulka 18: Měřítka a cílové hodnoty perspektivy učení se a růst 

STRATEGICKÝ 

CÍL 
MĚŘÍTKO JEDNOTKA 

SOUČASNÁ 

HODNOTA 

CÍLOVÁ 

HODNOTA 

U1 
Průměrná mzda 

v podniku 
Kč 22 496 Kč 24 319 Kč 

U2 

Procento 

zaměstnanců věkové 

kategorie 21-30 

% 13 % 15% 

U3 

Dotazníky 

spokojenosti 

zaměstnanců 

% Nebylo měřeno 62% 

Zdroj: autor práce 

Současná hodnota mzdy, kterou uvádím v tabulce č. 18 je z  roku 2011 a byla obsažena 

ve Výroční zprávě roku 2011 společnosti DSB EURO, s. r. o., kde je uváděna jako 

průměrná mzda bez THP pracovníků. Cílovou hodnotu jsem nastavila na úroveň 

celorepublikového průměru, tedy na částku 24 319 Kč. Vyplácení mezd v podniku 

závisí na výsledku hospodaření, kterého podnik dosahuje. Základem pro zvýšení 

průměrné mzdy v analyzované společnosti je navýšení ziskovosti a tržeb. Dosáhnutí 

tohoto vytýčeného cíle je úzce spjato s cílem finanční perspektivy. Zde je tedy vidět,    

že některé strategické cíle z různých perspektiv se opravdu mohou prolínat a jsou na 

sobě závislé. Pokud bude dostatek finančních prostředků, je možné navyšovat mzdy, 

vyplácet odměny. Bohužel společnost DSB EURO, s. r. o. se potýká s nedostatkem 

finančních prostředků a proto zatím není možné navyšovat mzdy a vyplácet osobní 

ohodnocení. Subjekty podnikající v tuzemských podmínkách doplácejí pomalu              

na slábnoucí poptávku a navíc jsou zasaženy prohlubující se dluhovou krizí v eurozóně. 

Vývoj nastaveného ukazatele je zapotřebí řádně monitorovat a přizpůsobovat ho 

momentální situaci podniku.  

Jak již bylo zmíněno, slévárenský obor není atraktivní pro mladé generace. 39 % 

zaměstnanců je ve věkové kategorii 41 – 50 let, 35 % zaměstnanců v kategorii 51-60 let 

a pouze 13 % je v rozmezí 21-30 let. Stejné procento platí pro věkovou hranici 31-40 let 

(viz. graf. č.7). Z těchto dat jasně vyplývá, že převládá kategorie starších zaměstnanců   

a potvrzuje se, že mladým generacím nepřipadá toto odvětví vzhledem k jejich 

pracovním příležitostem atraktivní. Je zapotřebí tedy získávat mladší zaměstnance, kteří 
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budou postupně doplňovat pracovní kolektiv na pracovních místech slévač, formíř,      

ale také technolog přípravy výroby, obchodní referent. Cílovou hodnotu u strategie 

perspektivy U2 (procento zaměstnanců věkové kategorie 21-30) jsem nastavila na 15 %  

z původních 13 % všech zaměstnanců DSB EURO, s. r. o. což znamená minimální 

navýšení o 8 nových zaměstnanců ve věkové kategorii 21-30 let. Toto je úkol zejména 

pro úsek ředitele pro lidské zdroje, který musí upoutat svou nabídkou práce nejen 

v oblasti platové, ale i perspektivou budoucího rozvoje vzdělání, firemních bonusů, 

osobních ohodnocení či dodatkovými dovolenými, ale vše je opět podmíněno správným 

hospodařením firmy tedy zvýšením disponibilních prostředků ve společnosti. 

Příchodem nových, mladých zaměstnanců se jistě zvýší produktivita práce, přinesou 

jiný pohled na výrobu, nápady na zkvalitnění výroby, inovace. 

Pro třetí strategický cíl perspektivy učení se a růst je zapotřebí identifikovat současný 

stav. Tento stav byl prověřen metodou dotazníkového šetření, která byla aplikovaná     

na vybrané technicko-hospodářské pracovníky. Otázky, kterou jsou v dotazníkách             

se vztahů na oblasti: hodnocení, odměňování, motivace, vzdělávání a osobní rozvoj, 

náplň práce a pracovní podmínky. Záměrem bylo zjistit reálný stav, ale také jaký 

význam přikládají zaměstnanci jednotlivým tématům. Dotazníkový průzkum (viz. 

příloha č. 2) byl zcela anonymní a to z důvodu zabránění obavám respondentů 

z možných následků jejich odpovědí a dále pro efektivnost celé práce. Pro dotazování 

jsem oslovila 25 různých respondentů, z různých oddělení technicko-hospodářských 

kanceláří. Vyplněných dotazníků se mi vrátilo celkem 23 (z toho 9 mužů, 14 žen, 19 

respondentů dosáhlo středoškolského vzdělání s maturitou, 2 muži vysokoškolského 

vzdělání a 2 ženy dosáhly vyššího odborného vzdělání).  

Na základě dotazníkového šetření jsem zjistila, že celková spokojenost v podniku 

s odměňováním, motivací, vzděláním a osobním rozvojem, náplní práce a pracovními 

podmínkami je v průměru 57 %. Trend bych chtěla navýšit minimálně o 5 %                 

na cílových 62 %. Tohoto je možné dosáhnout proškolením řídících pracovníků 

v oblasti správné motivace podřízených, zlepšit komunikace mezi nadřízenými a 

podřízenými, jasně definovat měřítka pro hodnocení jednotlivých zaměstnanců a tyto 

měřítka jim sdělovat a v neposlední řadě vylepšit i nehmotnou motivaci. V rámci 

pracovního prostředí zlepšovat trend pracovních podmínek, ochranných pomůcek, 
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pitných režimů, ekologie, hygieny. Tento strategický cíl je opět úzce spjat 

s předcházejícími strategickými kroky.  

 

4.3  Proces rozšíření – ROLL OUT 

 

V této fázi projektu se navrhnuté postupy aplikují do praxe. Jedná se o rozšíření 

základních stanovených principů projektu BSC na organizační jednotky nebo na celý 

podnik komplexně. V tomto stádiu aplikace metody se také zřetelně projeví, jakým 

způsobem jednotlivá oddělení, zaměstnanci přispívají k naplnění stanovených 

celopodnikových strategických cílů.  

Při aplikování této fáze metody měření výkonnosti podniku je zapotřebí brát v úvahu,   

že ne všechny stanovené cíle jsou vhodné pro každé oddělení, hospodářské středisko.  

Je zde také možnost, že právě každé oddělení si může určit dodatečné cíle, které jsou 

pro ně strategické – významné. Tyto dodatečné cíle pak musí být v souladu s cíli celého 

podniku. Budou-li v podniku uplatňovány i tyto změny (doplnění cílů na míru každého 

oddělení), budou vznikat navzájem propojené scorecardy. Celý proces bude mít přínos 

pro zvýšení kvality celopodnikového strategického řízení (zlepšení určování pravomocí, 

zodpovědností, výkonnosti, finančního zdraví a prosperity, produktivity práce, 

spokojenosti zaměstnanců atd.).  

 

4.4  Implementace do systému řízení společnosti  

 

Jelikož je analyzovaná společnost středně velkým podnikem – jedná se o komplex tří 

výrobních hal – hala šedé litiny, provoz ocelolitiny, modelárny a správní budova. V celé 

společnosti je zaměstnáno aktuálně 410 zaměstnanců. Aplikace konceptu metody BSC 

do praxe bude náročná nejen z hlediska finančního, ale také časového a v neposlední 

řadě je zapotřebí správně zainteresovat pracovního slévárny. Obecně lze totiž říci,        

že čím větší a komplikovanější je daný podnik, tím náročnější je implementace strategie 

pro měření výkonnosti podniku.  
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Jak jsem se zmínila na začátku teoretické části práce, nejdůležitější pro úspěšnou 

implementaci této metody do praxe je plná podpora top managementu analyzované 

společnosti. Základem je kvalitní komunikace v obou směrech – shora dolů a naopak - 

musí velmi dobře a spolehlivě fungovat komunikace na všech úrovních řízení (zejména 

mezi managementem a zaměstnanci). Zaměstnanci musí být s konceptem seznámeni na 

základě operativního řízení provedeného leadry konceptu, kteří povedou realizační tým 

implementace BSC.   

 

4.5  Podpora informačního systému   

 

Jakékoliv zavádění změn v podnicích se dnes neobejde bez kvalitní podpory 

informačního systému a moderních komunikačních technologií. Každá společnost        

si musí zvolit pro implementaci takový software, který bude přesně odpovídat 

specifickým požadavkům podniku. Osobně si myslím a dokonce se mi to i osvědčilo 

v praxi, že je dobré, aby společnost měla pouze jeden software, ve kterém bude naprosto 

vše – účetnictví, controlling, kalkulace, plánování výroby, rozpočetnictví atd.  

Samozřejmě nikde není dáno, že se společnost musí striktně držet dosavadního 

dodavatele informačního softwaru RGU. Na trhu je i konkurenční informační systém 

SAP, který je světově rozšířený. Navrhuji, aby společnost oslovila několik dodavatelů 

informačních systémů, nechala si udělat cenové nabídky a simulace nových modelů       

a na základě těchto informací se rozhodla, který systém bude nejvhodnější pro aplikaci 

metody BSC.  

Analyzované společnosti bych doporučila zůstat u stávajícího systému, ale dojednat 

rozšíření o nové pakety, které budou sloužit například pro evidenci účetnictví (nahradí 

informační systém Helios), controlling, plánování, řízení jakosti atd. Je to z prostého 

důvodu – systém je ve společnosti několik let a slouží hlavně pro monitoring odlitků   

(od nákupu materiálu až po jeho konečné zpracování a přeměny v odlitek), lidé s ním 

umí pracovat. Nákup nového, neznámého softwaru bude znamenat nové investice nejen 

do licencí, ale proškolení zaměstnanců, nákup samotné nové technologie, která bude 
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kompatibilní s novým softwarem. Další nevýhodou nákupu nového softwaru by mohl 

být problém přenosu dat ze stávajícího softwaru do nového. 

 

4.6  Rizika projektu BSC pro společnost DSB EURO, s.r.o. 

 

Každý projekt má své přínosy a svá rizika. Rizika se nesmí podceňovat a musí se jim 

věnovat maximální pozornost. Proto bych ráda upozornila na následující negativní 

faktory, které mohou nastat při aplikaci metody nebo budou vyvolány přímo jako 

následek její aplikace. Tyto rizika by se měli snažit vedoucí pracovníci minimalizovat    

a eliminovat jejich další rozšiřování.  

Nedostatek finančních prostředků pro implementaci metody BSC může být jedním 

z hlavních klíčových problémů, se kterým se firma může potýkat. Toto riziko musí být 

prověřeno na samotném začátku rozhodování se o realizaci projektu. Bez dostatečných 

finančních prostředků není možné projekt uskutečnit. Dalším, dle mého názoru velice 

důležitým rizikem je čas. Je zapotřebí udělat řádný harmonogram pro zavedení metody 

do chodu společnosti, kontrolovat jeho plnění a pracovat s různými odchylkami, které 

mohou v průběhu celé implementace nastat. 

Další hrozbou, která může nastat, je nezájem a negativistický postoj pro koncept           

ze strany vedení společnosti (i přes to, že s metodou byli dostatečně seznámeni). 

Z nedostatku informací může vyplynout, že zainteresované osoby podílející                   

se na projektu nebudou dostatečně s metodou BSC seznámeny a budou v aplikaci 

daných metod dělat chyby, které povedou k neúspěchu zavedení metody do praxe.  

Při zvažování možností realizace projektu implementace metody BSC je nutné dobře 

zvážit, kdo projekt vypracuje (zda interní pracovníci nebo externí specialisté). Špatně 

provedený projekt s sebou nese špatně nastavené strategické cíle, měřidla. 

Mezi neposlední rizika patří nepředvídatelné události (legislativní změny, změny 

makroekonomiky), mezi které je možné zařadit všechna rizika, která může společnost 

pouze ovlivnit okrajově nebo dokonce vůbec.  
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4.7 Výhody projektu BSC pro společnost DSB EURO, s.r.o. 

 

Metoda BSC má hlavní výhodu oproti jiným metodám pro měření ekonomické 

výkonnosti, že se nezaměřuje pouze na hodnocení finančních ukazatelů na základě 

minulých výsledků. V dnešní době, kdy konkurence je noční můrou každého 

podnikatele je zapotřebí pracovat a umět vyhodnotit i ukazatele zaměřené na budoucí 

výkony.  

Samotná zavedení implementace metody BSC do praxe finanční výnosy ihned 

nepřinese, ale výsledky by měly být zřejmé až po splnění nastavených strategických 

cílů, které byly do metody zahrnuty. Jednoznačně můžeme říci, že velkým přínosem 

této metody pro analyzovanou společnost bude vyjasnění strategických perspektiv,      

ve kterých jsem nastavila strategické cíle a jejich měřítka. Na základě tohoto jsem 

navrhla jednotlivé metody pro zavedení a správné rozšíření mých doporučení, které jsou 

odrazovým můstkem pro řídící zaměstnance, kteří budou metody zavádět do praxe.  

Dalším přínosem by mělo být vylepšení komunikace mezi jednotlivými organizačními 

složkami. V tomto případě by mělo dojít i ke zvýšení informovanosti u zaměstnanců.  
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Závěr 
 

V diplomové práci jsem navrhla možný způsob implementace konceptu Balanced 

Scorecard do systému řízení výrobního slévárenského podniku DSB EURO, s. r. o. 

Tento podnik s dlouholetou tradicí se zabývá výrobou odlitků z tvárné, šedé litiny         

a ocelolitiny, výrobou dřevěných modelů. 

První část byla zaměřena na seznámení se s danou problematikou, získání potřebných 

teoretických poznatků, ze kterých se vycházelo v praktické části diplomové práce.        

V této teorii byly vysvětleny základní pojmy a samotný postup při implementaci 

zvoleného konceptu do podnikové praxe. Další část práce byla zaměřena na představení 

podniku (na jeho historii, předmět podnikání a postavení na trhu). V analytické části 

byla zhodnocena finanční situace podniku a jeho okolí pomocí analýzy SLEPTE a 

Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil, SWOT analýzy. V rámci finanční analýzy 

podniku byly zanalyzovány dosavadní výsledky hospodaření společnosti za období 

2007-2011 a tyto výsledky byly řádně okomentovány.  

V následném kroku byly popsány jednotlivé perspektivy metody BSC pro slévárenský 

podnik. Jednalo se o perspektivu finanční, zákaznickou, perspektivu interních procesů, 

perspektivu učení se a růstu. Pro každou perspektivu byl stanoven strategický cíl           

a měřidla pro jeho určení. Na základě analýz a dotazování se ekonoma společnosti jsem 

zjistila současné hodnoty pro jednotlivé perspektivy a nastavila hodnoty nové, které 

bych doporučila pro podnik do budoucna pro zlepšení ekonomické výkonnosti podniku. 

Některé hodnoty nebyly dosud v podniku měřeny (sledovány) a proto jsou hodnoty 

nastaveny mnou. Osobně si stojím za názorem, že pro zlepšení výkonnosti je důležité 

odhodlání, vytýčení cesty a přesvědčení druhých neboť si myslím, že firmu nebrzdí 

zdroje, ale způsob vedení. 

Klíčovým cílem práce je zaměření se na výkonnost podniku. Důležitým krokem je dle 

mého mínění optimální struktura výnosových a nákladových položek jednotlivých 

středisek firmy DSB EURO, s. r. o. tak, aby co nejlépe odpovídala potřebám manažerů. 

Tato struktura musí být v souladu s kalkulací nákladů a umožnit útvarové 

odpovědnostní řízení. Za další nástroj úspěšnosti považuji posílení úzkých míst             

ve výrobě (cidírenské zpracování).  Jelikož je společnost DSB EURO, s. r. o. ve stádiu 
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stagnace či dlouhodobém poklesu výkonnosti (o čemž nasvědčují výše provedené 

analýzy), mělo by dojít k její restrukturalizaci. Důležité je si položit otázku: „ Proč 

měnit to, co funguje?“ Odpověď by měla znít: „Zlepšit co funguje a změnit co 

nefunguje.“ 

V kapitole č. 4.2.3 jsem se zabývala podrobným rozborem finanční perspektivy. 

V rámci nastavovaní strategických cílů a určování měřítek jsem se orientovala             

na výsledky finanční analýzy, která ukázala, že je v podniku zapotřebí provést sanaci – 

nebo-li proces ozdravení finančního zdraví a výkonnosti podniku. Je nutné zajistit růst 

objemu výkonů (získat více zakázek a odlít více tun odlitků), což může být cesta          

ke zvýšení úrovně ekonomické účinnosti, dále snížit náklady při zachování kvality 

odlitků. Možná další cesta pro zlepšení hospodářských výsledků je sledování příspěvku 

na krytí nákladů, výpočty bodu zvratu nebo-li kolik tun je potřeba odlít, aby společnost 

pokryla své vynaložené náklady na výrobu.  

Další perspektivou, která byla podrobena rozboru, byla zákaznická perspektiva. 

Slévárenství je specifický obor s individuálními potřebami jednotlivých zákazníků. Pro 

každého zákazníka má odlitek odlišnou důležitost a hodnoty v jeho vlastním podnikání. 

To znamená, že se každý odběratel rozhoduje podle jiného atributu, jiné priority, jediné, 

co mají společného je kontakt s obchodními referenty. Na základě analýzy zákaznické 

perspektivy bych tedy společnosti DSB EURO, s. r. o. doporučila zavést Systém řízení 

vztahu se zákazníky – nebo-li CRM (customer relationship management). Jedná se        

o databázi obchodního oddělení (formou tabulek, grafů), ve které jsou informace o 

historii komunikace s klientem. Například jména zástupců firem, kontakty, specifikace 

požadovaných materiálů, přejímek, realizované obraty, platební morálka. Prvním 

krokem v zavedení tohoto CRM systému by mělo být zaměření se na část zákazníků, 

například těch, kteří odebírají odlitky ze šedé litiny. Objem odlitků z tohoto materiálu je 

v současnosti velmi žádán a představuje 60 % produkce společnosti DSB EURO, s. r. o. 

(tedy 4 340 tun/rok). Po úspěšném zavedení tohoto informačního systému bych viděla 

jako logický následný krok aplikovat systém CRM i pro ostatní odběratele tvárné litiny 

a oceli. Hlavním cílem těchto kroků je vytvoření trvalých pout spokojeného zákazníka, 

který má plnou důvěru v kvalitu odlitku. Tento databázový systém odběratelů by měl 

být klíčem, který usnadní práci nejen obchodním referentům, ale v případě získávání 
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nových zákazníků bude znamenat i vylepšení nepříznivého hospodářského vývoje 

společnosti.  

Třetí perspektivou popsanou v diplomové práci byla perspektiva interních procesů,            

kde  jsem zjistila kritické interní procesy, ve kterých musí analyzovaný podnik 

dosahovat vynikajících výsledků, protože právě tyto procesy mu umožní poskytnout 

hodnotové výhody, které zaujmou odběratele a umožní zlepšit finanční výkonnost 

společnosti a naplnit vizi majitele firmy – dosažení zisku. Jedním ze strategických cílů 

bylo navýšení zaplněnosti výrobních kapacit. Doporučila bych sledování denního 

odvádění výkonových norem jednicových pracovníků (slévač, formíř, svářeč..) 

v porovnání se skutečně odpracovanými hodinami. Tento denní monitoring či reporting 

umožní výrobnímu řediteli zpřesnění chodu výroby. Dalšími klíčovými nástroji jsou 

optimalizace objemu výroby, optimalizace sortimentu. 

Poslední perspektiva – učení se a růst je vztažena na zaměstnance analyzované 

společnosti. Výkonnost firmy tvoří hlavně kvalifikovaní a odborně zdatní zaměstnanci. 

Útvar pro Lidské zdroje by měl pravidelně každý rok vytvářet Plán vzdělávání. 

Podkladem pro jeho tvorby by měly být výstupy z procesu hodnocení zaměstnanců, 

návrhy manažerů. K financování tohoto návrhu bych doporučila analyzované 

společnosti využít možností dotací z Evropské unie, která podporuje vzdělávání 

zaměstnanců Odvětvového svazu hutnictví železa. V této oblasti bych chtěla zdůraznit 

jeden nešvar, snižující výkonnost firem – a to intriky zaměstnanců. Tyto interní 

pletichy, tedy nekalost získat výhodu u nadřízeného nebo naopak sdělování důvěrných 

firemních informací mimo areál společnosti patří v současnosti k nejrozšířenějším 

rizikům ohrožující existenci společnosti. Možná by stálo za úvahu vytvořit ve firmě tzv. 

Morální kodex, který by zabránil zneužívání interních dat, neloajalitě. Tento kodex by 

měl být znám všem zaměstnancům a měl by být plně respektován. Klíčem tohoto 

navrhovaného nástroje, jsou jasně vymezené pravomoci, kdo k jakým informacím může 

mít přístup a za jakých podmínek.  

Svojí diplomovou prací bych ráda přispěla managementu firmy DSB EURO, s. r. o. při 

jejím rozhodování o řešení dalších možných změn v řízení chodu společnosti tak, aby 

došlo k její sanaci. Navrhovaná opatření považuji za přínosná a věřím, že současná 

recese brzy skončí a analyzovaná firma z ní vyjde nejen posílená, ale i vítězně. 
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Slévárenství má v České republice dlouholetou tradici, zaujímá 6 - 7 místo ve výrobě 

odlitků v Evropské unii. I v běžném životě můžeme vidět výsledky práce zaměstnanců 

blanenské slévárny.  Několik pamětních monumentů je v Brně – při procházce po 

náměstí Svobody je to například vodní fontána, dále na Moravském náměstí je dílem 

slévárny plastika města Brna z roku 1645.  
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Příloha č. 1: Organizační struktura společnosti DSB EURO, s. r. o.  

 

 

 

 

 

Zdroj: zpracování vlastní na základě Výroční zprávy 2011



Příloha č. 2: Dotazníky pro zaměstnance společnosti DSB EURO, s. r. o. 
29

 

  

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRACOVNÍKŮ DSB EURO, s. r. o.  

Vážená paní, vážený pane, 

jmenuji se Lucie Musilová a studuji na VUT v Brně, Fakultě podnikatelské, studijní obor 

magisterského programu Řízení a ekonomika podniku. Dovoluji si Vás požádat o laskavé 

vyplnění dotazníku, který je součástí výzkumu k mojí diplomové práce zabývající se 

hodnocením výkonnosti podniku DSB EURO, s. r. o.  

Dotazníky jsou zcela anonymní a jejich výsledky budou využity pouze pro potřeby diplomové 

práce.  Dotazníkové šetření obsahuje uzavřené otázky, které je zapotřebí ohodnotit na stupnici 1 

až 5 (vysvětlivky pro hodnocení viz.níže).  Při vyplňování dotazníku zakroužkujte pouze 

jednu odpověď. 

Děkuji Vám za spolupráci. 

 

Hodnocení: REALITA                                       VÝZNAM 

    1= rozhodně nesouhlasím  1= rozhodně NE 

    2= spíše nesouhlasím   2= spíše NE 

    3= nevím    3= nezajímám se 

    4= spíše souhlasím   4= spíše ANO 

    5= rozhodně souhlasím   5= rozhodně ANO 

 

Prosím, zakroužkujte správnou variantu a následně pokračujte vyplněním dotazníku:  

  

Jaké je Vaše pohlaví?   muž  žena 

Jaké je Vaše vzdělání?   VŠ  vyšší odborné střední s maturitou 

Do jaké věkové kategorie patříte? 21-30 31-40 41-50 51-60 let 

 

 

 

                                                           
29

 Zdroj: autor vlastní na základě GALLOVÁ, V. Analýza systému hodnocení zaměstnanců v konkrétním 

podniku (Diplomová práce) Brno: Masarykova univerzita, 2007. 109 s 
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     REALITA           VÝZNAM  
        /jaká je má osobní                                               /jak je to pro mě 

                                                                                              zkušenost/    důležité/ 

1)     Prostředí a pracovní podmínky pracoviště mi vyhovují. 

                            1  2  3  4  5                       1  2  3  4  5 

2)     Moje schopnosti a znalosti jsou dostatečně využívány. 

                                                        1  2  3  4  5                                1  2  3  4  5 

3)     Má práce mě dostatečně uspokojuje a je smysluplná. 

                                     1  2  3  4  5                              1  2  3  4  5 

4)       Mám důvěru nadřízené samostatně se rozhodovat při plnění a řešení svých pracovních úkolů. 

                                                                      1  2  3  4  5                               1  2  3  4  5 

5)       Myslím, že můj nadřízený používá „stejný metr“ pro všechny pracovníky. 

                                    1  2  3  4  5                               1  2  3  4  5 

6)      Nadřízený mi poskytuje dostatek informací potřebných k vykonávání mé práce. 

                                    1  2  3  4  5                                1  2  3  4  5 

7)      Firma mi nabízí dostatek příležitostí k rozšíření znalostí v mém oboru specializace. 

                                  1  2  3  4  5                                1  2  3  4  5 

8)      Moje nápady a návrhy jsou v podniku využívány. 

                                    1  2  3  4  5                                1  2  3  4  5 

9)      S jednáním nadřízeného vůči mně a mým spolupracovníkům jsem spokojen. 

                                    1  2  3  4  5                                1  2  3  4  5 

10) Měřítka, podle kterých nadřízený hodnotí můj výkon a osobnost jsou mi dobře známy. 

                                    1  2  3  4  5                                1  2  3  4  5 

11) S nadřízeným mohu hovořit bez obav o svých problémech, námitkách a názorech (komunikace je oboustranně 

otevřená). 

                                   1  2  3  4  5                                1  2  3  4  5 

12) Počet pracovníků našeho oddělení odpovídá potřebám společnosti. 

                                   1  2  3  4  5                                1  2  3  4  5 

13) Odměňování je prováděno systematicky v závislosti na výkonech a jeví se mi jako objektivní a spravedlivé. 

                             1  2  3  4  5                                1  2  3  4  5 

14) V případě pracovních problémů se mohu spolehnout na svoje kolegy, pomohou. 

                                    1  2  3  4  5                                1  2  3  4  5 

 

15) Můj nadřízený mi sděluje výsledky hodnocení. Vím, co si o mých pracovních výsledcích myslí a hovoří o tom se mnou. 

                                    1  2  3  4  5                                1  2  3  4  5 
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16) Osobní vztahy v našem kolektivu jsou bezproblémové, snažíme se udržovat dobré osobní vztahy. 

                                    1  2  3  4  5                                1  2  3  4  5 

17) Jsem spokojen se schopností nadřízeného motivovat k vyšším výkonům. 

                                    1  2  3  4  5                                1  2  3  4  5 

18) Systém odměňování mě dostatečně motivuje zlepšovat svůj pracovní výkon. 

                                    1  2  3  4  5                                1  2  3  4  5 

19) Se svým finančním ohodnocením jsem spokojen/a. 

                                 1  2  3  4  5                                1  2  3  4  5 

20) Firma se věnuje dostatečně i nehmotnému ocenění (pochvala vedoucího, vzdělání, atd.) 

                                    1  2  3  4  5                                1  2  3  4  5 

21) Odborná spolupráce s mými kolegy funguje dobře. 

                                    1  2  3  4  5                                1  2  3  4  5 

22) Komunikace v našem kolektivu je uvolněná, o všem důležitém se mluví otevřeně. 

                                 1  2  3  4  5                                1  2  3  4  5 

23) Se schopností vrcholového managementu řídit náš podnik jsem spokojen. 

                                 1  2  3  4  5                                1  2  3  4  5 

24) Nadřízený mě podporuje v dalším vzdělávání a zvyšování kvalifikace. 

                                    1  2  3  4  5                                1  2  3  4  5 

25) Mezi svými pracovníky se cítím spokojeně. 

                                    1  2  3  4  5                                1  2  3  4  5 

26) S úrovní prezentace našeho podniku na veřejnosti jsem spokojen. 

                                    1  2  3  4  5                                1  2  3  4  5 

27) Svým známým hrdě sděluji, že pracuji ve společnosti DSB EURO, s. r. o.  

                                    1  2  3  4  5                                1  2  3  4  5 

28) Dostávám včas potřebné informace pro plnění pracovních úkolů. 

                                 1  2  3  4  5                                1  2  3  4  5 

29) Zadané plány a úkoly jsou pravidelně kontrolovány. 

                                    1  2  3  4  5                                1  2  3  4  5 

30) Pro mé pracovní úkoly se cítím být odborně kvalifikován. 

                                                                       1  2  3  4  5                                1  2  3  4  5 



Tabulka 19: Ukázka vyhodnocení dotazníku z oblasti hodnocení zaměstnanců 

 

OTÁZKA REALITA (dle osobní zkušenosti) VÝZNAM (jak je pro mě důležité) 

Má Váš nadřízení stejná měřítka při hodnocení pracovníků? 1 2 3 4 5 celkem 1 2 3 4 5 celkem 

absolutní četnost odpovědi 4 7 5 4 3 23 3 3 0 11 6 23 

relativní četnost odpovědi 17,39% 30,43% 21,74% 17,39% 13,04% 100,00% 13,00% 13,00% 0,00% 47,80% 26,10% 100,00% 

Znám měřítka, podle kterých mě můj nadřízený hodnotí? 1 2 3 4 5 celkem 1 2 3 4 5 celkem 

absolutní četnost odpovědi 2 4 9 6 2 23 1 1 3 12 6 23 

relativní četnost odpovědi 8,70% 17,39% 39,13% 26,09% 8,70% 100,00% 4,30% 4,30% 13,00% 52,20% 26,10% 100,00% 

Nadřízení mi sděluje výsledky mého hodnocení a je mi 

známo, co si o nich myslí. 1 2 3 4 5 celkem 1 2 3 4 5 celkem 

absolutní četnost odpovědi 3 9 4 7 0 23 2 2 1 14 4 23 

relativní četnost odpovědi 13,04% 39,13% 17,39% 30,43% 0,00% 100,00% 8,70% 8,70% 4,35% 60,87% 17,39% 100,00% 

Zdroj: autor vlastní 

Zjištění: Z výsledků dotazníkového šetření v oblasti hodnocení spokojenosti zaměstnanců s měřítky nastavenými nadřízenými odpovědělo z 23 dotázaných THP 53 % 

významovou známkou 4, což znamená, že tito THP přikládají velký význam spravedlnosti hodnocení, povědomím o měřítkách, podle kterých jsou hodnoceni a 

sdělování výsledků jejich hodnocení.  

 Doporučení: Společnosti DSB EURO, s. r. o. a konkrétně zaměstnancům v řídících pozicích bych doporučila, aby jasně definovala a sdělovala měřítka hodnocení 

svých podřízených, kritéria, dle kterých jsou jejich výkony hodnoceny, aby jejich osobní složka, která je pro THP zaměstnance složkou motivační, se jí opravdu stala. 

(dle mého názoru není možné odebírat osobní ohodnocení zaměstnankyním mzdových účtárny, jelikož ona ze své pozici nemůže ovlivnit hospodářský výsledek firmy, 

složka by jí měla být odejmuta pouze v případě, že špatně provede např. převod mezd, čímž poruší svoji pracovní náplň) 
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Tabulka 20: Ukázka hodnocení dotazníku z oblasti vzdělávání a osobní rozvoj 

OTÁZKA REALITA (dle osobní zkušenosti) VÝZNAM (jak je pro mě důležité) 

Společnost mi nabízí dostatek příležitostí pro rozšíření mých 

znalostí v mém oboru specializace. 1 2 3 4 5 celkem 1 2 3 4 5 celkem 

absolutní četnost odpovědi 1 5 3 9 5 23 0 1 1 14 7 23 

relativní četnost odpovědi 4,35% 21,74% 13,04% 39,13% 21,74% 100,00% 0,00% 4,3% 4,3% 60,9% 30,4% 100,00% 

Můj nadřízený mě v mém dalším vzdělávání a kvalifikace 

plně podporuje. 1 2 3 4 5 celkem 1 2 3 4 5 celkem 

absolutní četnost odpovědi 0 6 4 10 3 23 1 1 3 13 5 23 

relativní četnost odpovědi 0,00% 26,09% 17,39% 43,48% 13,04% 100,00% 4,30% 4,30% 13,00% 56,50% 26,70% 100,00% 

Zdroj: autor vlastní 

 

Zjištění: 58 % respondentů přikládá velký význam osobnímu vzdělávání a rozvoji. U převládající většiny respondentů je zřejmé, že vzdělávání a osobní rozvoj je pro 

důležitý a přikládají mu velký význam. Realita v podniku DSB EURO, s. r. o. potvrzuje, že management společnosti klade důraz na vzdělávání zaměstnanců a tuto 

podporu více jak polovina zaměstnanců pociťuje ze strany svých nadřízených. 

Doporučení: Analyzovaný podnik by měl zájem zaměstnanců na dalším vzdělávání, navyšování kvalifikace využít ve svůj prospěch a to zejména u odborných profesí 

jako je svářeč kovů, slévač, formíř atd. Kvalifikovaní zaměstnanci jsou klíčový pro úspěch společnosti neboť právě oni tvoří přidanou hodnotu výrobků, které si 

zákazníci společnosti ve slévárně objednávají.  
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Tabulka 21: Ukázka hodnocení dotazníku z oblasti náplň práce a pracovní podmínky 

OTÁZKA REALITA (dle osobní zkušenosti) VÝZNAM (jak je pro mě důležité) 

Pracovní prostřední a pracovní podmínky mi zcela vyhovují. 1 2 3 4 5 celkem 1 2 3 4 5 celkem 

absolutní četnost odpovědi 1 4 0 16 2 23 0 4 2 12 5 23 

relativní četnost odpovědi 4,35% 17,39% 0,00% 69,57% 8,70% 100,00% 13,00% 13,00% 0,00% 47,80% 26,10% 100,00% 

Moje schopnosti, znalosti jsou dostatečně využívány. 1 2 3 4 5 celkem 1 2 3 4 5 celkem 

absolutní četnost odpovědi 1 1 1 15 5 23 0 0 2 12 9 23 

relativní četnost odpovědi 4,35% 4,35% 4,35% 65,22% 21,74% 100,00% 4,30% 4,30% 13,00% 52,20% 26,10% 100,00% 

Moje nápady jsou v podniku vyslechnuty. 1 2 3 4 5 celkem 1 2 3 4 5 celkem 

absolutní četnost odpovědi 2 5 8 6 2 23 0 6 7 5 5 23 

relativní četnost odpovědi 8,70% 21,74% 34,78% 26,09% 0,00% 100,00% 0,00% 26,09% 30,43% 21,74% 21,74% 100,00% 

Osobní vztahy v kolektivu jsou bezproblémové 1 2 3 4 5 celkem 1 2 3 4 5 celkem 

absolutní četnost odpovědi 0 0 0 12 11 23 1 0 0 10 12 23 

relativní četnost odpovědi 0,00% 0,00% 0,00% 52,17% 47,83% 100,00% 4,35% 0,00% 0,00% 43,48% 52,17% 100,00% 

Má práce mě dostatečně uspokojuje a je pro mě 

smysluplnou. 1 2 3 4 5 celkem 1 2 3 4 5 celkem 

absolutní četnost odpovědi 1 0 1 13 8 23 0 0 1 7 15 23 

relativní četnost odpovědi 4,3% 0,00% 4,3% 56,5% 34,8% 100,0% 0,00% 0,00% 4,3% 30,4% 65,2% 100,0% 

Počet pracovníků našeho oddělení odpovídá potřebám 

společnosti 1 2 3 4 5 celkem 1 2 3 4 5 celkem 

absolutní četnost odpovědi 2 0 2 7 12 23 0 0 0 10 13 23 

relativní četnost odpovědi 8,7% 0,00% 8,7% 30,4% 52,2% 100,0% 0,00% 0,00% 0,00% 43,5% 56,5% 100,0% 

V případě pracovních problémů se mohu spolehnout na 

svoje kolegy, pomohou mi 1 2 3 4 5 celkem 1 2 3 4 5 celkem 

absolutní četnost odpovědi 0 1 0 12 10 23 0 1 0 7 15 23 

relativní četnost odpovědi 0,00% 4,3% 0,00% 52,2% 43,5% 100,0% 0,00% 4,3% 0,00% 30,4% 65,2% 100,0% 

Zdroj: autor vlastní 
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Zjištění: Na základě výše uvedených výsledků je patrné, že s pracovním prostředím a náplní práce jsou THP zaměstnanci analyzované společnosti DSB EURO, s. r. o. 

víceméně spokojeni. Například více než 90 % respondentů na otázku zda je práce pro ně smysluplná odpověděla, že rozhodně ano. Stejný podíl dotazovaných THP 

zaměstnanců je názoru, že jeho schopnosti a znalosti jsou ve analyzované společnosti dostatečně využívány. K této spokojenosti jistě napomáhá kvalitní kolektiv a 

dobré mezilidské vztahy. Celková úspěšnost dotazníků v oblasti náplň práce a pracovní podmínky je cca 70 %. 

Doporučení: Velkou pozornost bych doporučila věnovat udržení a zlepšování současného stavu pracovního prostředí a spokojenosti s náplní práce. Pečovat o kvalitu 

vzdělání kolektivu a nadále ji rozvíjet a podporovat. Tento trend, který je ve společnosti zaveden se jeví být přínosným a doporučila bych hodnotícím rozhovorem 

pravidelné zjišťování nových nápadů navrhnutých samotnými zaměstnanci pro zlepšení procesního a výrobního řízení ve společnosti, protože právě jejich každodenní 

zkušenosti s výrobou mohou být velmi užitečné.  

Tabulka 22: Ukázka hodnocení dotazníku z oblasti odměňování 

OTÁZKA REALITA (dle osobní zkušenosti) VÝZNAM (jak je pro mě důležité) 

Se svým finančním ohodnocením jsem spokojen/a. 1 2 3 4 5 celkem 1 2 3 4 5 celkem 

absolutní četnost odpovědi 3 9 2 9 0 23 1 1 0 13 8 23 

relativní četnost odpovědi 13,0% 39,1% 8,7% 39,1% 0 100,00% 4,3% 4,3% 0 56,5% 34,8% 100,00% 

Odměňování je prováděno systematicky v závislosti na 

výkonech a jeví se mi jako objektivní, spravedlivé 1 2 3 4 5 celkem 1 2 3 4 5 celkem 

absolutní četnost odpovědi 3 9 5 5 1 23 0 3 3 7 10 23 

relativní četnost odpovědi 13,0% 39,1% 21,7% 21,7% 4,3% 100,00% 0 13,0% 13,0% 30,4% 43,5% 100,00% 

Zdroj: autor vlastní 

Zjištění: Názory na systém odměňování zaměstnanců ve společnosti se u respondentů lišily. Jedna čtvrtina zaměstnanců je považuje za spravedlivé, druhá čtvrtina 

zastává neutrální postoj. Pro polovinu dotazovaných THP zaměstnanců je odměňování nespravedlivé. Spravedlnost a objektivnost jsou klíčová pro většinu pracovníků 

a objektivnost při hodnocení pracovních výsledků je pro ně prioritní. Počet takových respondentů se pohybuje na hranici 75 %. Ani jeden pracovník analyzované 

společnosti nepotvrdil úplnou spokojenost se svým ohodnocením.  9 z těchto zaměstnanců je spokojeno jen spíše a stejně tak 9 je spíše nespokojeno. 3 zaměstnanci 

jsou nespokojeni zcela. Výsledky tohoto šetření poukázaly, že význam kritéria hodnocení je pro ně nepochybně důležitý.  
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Doporučení: Společnosti bych doporučila zvážit, zda je dosavadní systém hodnocení zaměstnanců objektivní. Osobní ohodnocení v DSB EURO, s. r. o. berou 

dotazovaní zaměstnanci jako neměnnou část své mzdy, což je nemotivující. Tento fakt se jistě promítá i do celkové finanční situace společnosti, kdy v důsledku 

poklesu výrobních kapacit a zakázkové náplně došlo i ke snížení mzdových nákladů.  

Tabulka 23: Ukázka hodnocení dotazníku z oblasti motivace 

OTÁZKA REALITA (dle osobní zkušenosti) VÝZNAM (jak je pro mě důležité) 

Jsem spokojen, jak mě můj nadřízený mě motivuje 

k vyššímu výkonu 1 2 3 4 5 celkem 1 2 3 4 5 celkem 

absolutní četnost odpovědi 2 10 2 7 2 23 1 2 2 12 6 23 

relativní četnost odpovědi 8,7% 43,5% 8,7% 30,4% 8,7% 100,00% 4,3% 8,7% 8,7% 52,2% 26,1% 100,00% 

Systém odměňování je dostatečný pro motivaci a zlepšení 

mého pracovního výkonu  1 2 3 4 5 celkem 1 2 3 4 5 celkem 

absolutní četnost odpovědi 3 9 2 9 0 23 2 2 0 13 6 23 

relativní četnost odpovědi 13% 39,1% 8,7% 39,1% 0,00% 100,00% 8,7% 8,7% 0,00% 56,5% 26,1% 100,00% 

Zdroj: autor vlastní 

Zjištění: Respondenti považují motivaci za velmi významnou, ale realita je poněkud odlišná, neboť více jak polovina dotázaných respondentů není spokojena se 

schopností svého vedoucího motivovat jej k lepšímu výkonu. Z tabulky výše je patrné, že ani jeden z dotázaných zcela nesouhlasí s tím, že by jej nastavený systém 

odměňování motivoval ke zlepšení osobního pracovního výkonu, rovněž negativně se THP staví i k nehmotné motivaci.  

Doporučení: Z dotazníků je více jak jasné, že personální útvar by měl zajistit proškolení v oblasti motivace pro řídící pracovníky. Firma by měla zvážit přehodnocení 

systému odměňování, zejména třetí složky mezd a více jej provázat s novým systémem hodnocení.  Ne všichni THP pracovníci dokážou ovlivnit hospodářský výsledek 

firmy, a proto by neměli při špatném hospodářském výsledku být kráceni na osobním ohodnocení.  

Dále je nutné se zaměřit na zaměstnanecké výhody tak, aby nepůsobily plošně, ale dle zásluh jednotlivce, což se jeví být více motivační. 



Příloha č. 3: Způsoby výpočtů   

 

 Snížení nákladů na režie při průměrné kilové ceně odlitků 70 Kč: 

Původní náklady na režie: Cílová hodnota nákladů na režie         (15:14,50)  = 1,03 = 3 %  

 Měsíční úspora při produkci 450 tun: 

450 tun = 450 000 kg  450 000 kg * 0,50 Kč = 225 000 Kč 

 Současná hodnota obratu  pohledávek: 

∑ tržby : ∑ pohledávky             2 416 214:413 588 = 5,84 / rok 

 Predikce možnosti navýšení tržeb při dosažení cílů zákaznícké perspektivy: 

Počet nových zákazníků:  17 

Minimální roční tržba:   3,5 mil. Kč/rok/1zákazník 

∑ tržeb od nových zákazníků:  17 * 3,5 mil. Kč = cca. 60 mil. Kč 

 Produktivita práce: 

Fond pracovní doby: 350 dělníků * 160 hodin = 56 000 hodin/měsíc/dělníci 

Produktivita práce: Výnosy (měsíční) / fond pracovní doby dělníků (za měsíc) 

   32 000 000/56 000 = 571 Kč/hodina – zaokrouhleno na 570 Kč/hodina 

Navýšení produktivity na 600 Kč/hodina  

Rozdíl: 600 – 570 = 30 Kč/hodina 

Měsíční přínos v závislosti na zvýšené produktivitě: 56 000 * 30 = 1 680 000 Kč výnosů  

Navýšení mzdových nákladů na cílem zvýšení produktivity práce: 56 000 hodin * 1 Kč= 56 000 

Kč 

Náklady na sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele: 19 600 Kč 

∑ mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění: 50 000 + 19 600= 75 600 

Kč/měsíc 

Výnos z navýšené produktivity práce po odečtení celkových mzdových nákladů:  

      1 680 000 – 75 600 = 1 604 400 Kč/měsíc 
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 Průměrná mzda ve společnosti: 

(mzdové náklady/12)/počet zaměstnanců  

 

Tabulka 24: Přehled mzdových nákladů společnosti DSB EURO, s.r.o. 

rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Mzdové náklady 

(tis. Kč) 
262 063 114 716 128 849 105 798 110 681 

Počet 

zaměstnanců 
520 520 460 410 410 

Průměrné mzdové 

náklady 
41 997 18 384 23 342 21 504 22 496 

Zdroj: autor vlastní 

 

Graf č. 9: Vývoj průměrných mzdových nákladů za sledovaná období 

 

Zdroj: autor vlastní 

 Relativní čestnost pro vyhodnocení dotazníků: 

Průzkumu promocí dotazníků se zúčastnilo 23 respondentů z celkových 25.   

relativní počet =  absolutní počet/celkový počet odpovědí 
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Příloha č. 4: Rozvaha DSB EURO, s.r.o. – AKTIVA 2007-2011 

ROZVAHA - DSB EURO, s. r. o.  (v celých tis.Kč) 

    

2007 2008 2009 

  

    2010 2011 

  AKTIVA CELKEM 122081 169742 148939 145761 144064 

A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL      

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK -9772 13227 18566 30871 20285 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 374 625 1397 6105 988 

B.I.1. Zřizovací výdaje      

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje      

3. Software 374 625 1397 625 988 

4. Ocenitelná práva    5480  

5. Goodwill      

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek      

7. Nedokončený dlouh.nehmotný majetek      

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek      

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek -10146 12602 17169 24766 19297 

B.II. Pozemky 3370 3370 3370 3370 3370 

2. Stavby 47992 60247 67046 61895 64471 

3. Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 25145 23083 19918 14960 17703 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů      

5. Základní stádo a tažná zvířata      

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek      

7. Nedokončený dlouh. hmotný majetek 403 6040 55 3924 54 

8. Poskytnuté zálohy na DHM      

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku -87056 80138 -73220 -59383 -66301 

B.III. Dlouhodobý finanční majetek      

B.III. Podíly v ovládaných a řízených osobách      

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem      

3. Ostatní dlouhodobé CP a podíly      

4. Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a       

  účetním jednotkám pod podstatným vlivem      

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek      

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek      

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek      

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 128917 153383 125597 111545 119285 

C.I. Zásoby 50020 60476 41313 52608 48174 

C.I.1. Materiál 4275 6418 3576 10647 6894 

2. Nedokončená výroba a polotovary 34240 42518 30699 35507 35202 

3. Výrobky 11505 11540 7038 6454 6078 

4. Zvířata      

5. Zboží      
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6. Poskytnuté zálohy na zásoby      

C.II. Dlouhodobé pohledávky 5556 5174 2960 1075 2040 

C.II. Pohledávky z obchodních vztahů 811 811 767 767 767 

2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami      

3. Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem      

4. 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení 
     

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy      

6. Dohadné účty aktivní      

7. Jiné pohledávky 4745 4363 2193 308 1273 

8. Odložen daňová pohledávka      

C.III. Krátkodobé pohledávky 55312 80461 92104 81238 85628 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 52950 59011 87881 79601 83800 

2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami      

3. Pohledávky za úč. jednotkami pod podstatným vlivem      

4. 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 

sdružení 
     

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění      

6. Stát - daňové pohledávky   2031   

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 817 16519 257 14 123 

8. Dohadné účty aktivní   4   

9. Jiné pohledávky 1545 4931 1391 1623 1705 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 18029 7272 -10780 -23376 -16557 

C.IV.1 Peníze 93 274 97 105 54 

2. Účty v bankách 17936 6998 -10877 -23481 -16611 

3. Krátkodobý finanční majetek      

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek      

D.I. Časové rozlišení 2936 3132 4776 3345 4494 

D.I.1. Náklady příštích období 2936 2830 4484 3066 4107 

2. Komplexní náklady příštích období      

3. Příjmy příštích období  302 292 279 387 
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Příloha č. 5: Rozvaha DSB EURO, s.r.o. – PASIVA 2007-2011 

  PASIVA  2007 2008 2009 2010 2011 

  PASIVA CELKEM 121879 156444 148939 145761 144064 

A. VLASTNÍ KAPITÁL 8002 14414 9028 945 2260 

A.I. Základní kapitál 100 2000 2000 7718 2000 

A.I.1. Základní kapitál 100 2000 2000 7718 2000 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)      

3. Změny vlastního kapitálu      

A.II. Kapitálové fondy    4200 3000 

A.II.1 Emisní ážio      

2. Ostatní kapitálové fondy    4200 3000 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků      

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách      

A.III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 610 620 820 1020 1020 

A.III.1. Zákonný rezervní fond 610 620 820 1020 1020 

2. Statutární a ostatní fondy      

A.IV. Hospodářský výsledek minulých let   2143 -3760 6008 

A.IV.1 Nerozdělený zisk minulých let   2143 6008 6008 

2. Neuhrazená ztráta minulých let    -9768  

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 7292 11794 4065 -233 -9768 

B. CIZÍ ZDROJE 113877 142030 137290 144763 141518 

B.I. Rezervy 2020 46424 52266  17585 

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 20210 46424 52266  17585 

2. Rezerva na kursové ztráty      

3. Rezerva na důchody a podobné závazky      

4. Rezerva na daň z příjmů      

5. Ostatní rezervy      

B.II. Dlouhodobé závazky 148 149 148 149 148 

B.II.1 Závazky z obchodních vztahů 148   149 148 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba      

3. Závazky - účetní jednotka pod podstatným vlivem      

4. 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 

     

5. Přijaté zálohy      

6. Vydané dluhopisy      

7. Směnky k úhradě      

8. Dohadné účty pasivní      

9. Jiné závazky      

10. Odložený daňový závazek      

B.III. Krátkodobé závazky 74859 77574 64900 108501 95250 

B.III.1 Závazky z obchodních vztahů 51853 62440 53202 83847 84504 

2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám      
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3. Závazky - účetní jednotka pod podstatným vlivem      

4. 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 

sdružení 
     

5. Závazky k zaměstnancům 7886 8683 7098 6190 6673 

6. 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 

4241 4409 3875 12768 3557 

7. Stát - daňové závazky a dotace 932 1166  5355 268 

8. Přijaté zálohy 9637 560  101  

9. Vydané dluhopisy      

10. Dohadné účty pasivní   243   

11. Jiné závazky 310 316 284316 240 248 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 18660 17883 19976 36113 28535 

B.IV.1 Bankovní úvěry dlouhodobé 18660   1150 1535 

2. Krátkodobé bankovní úvěry  17883 19976 32963 27000 

3. Krátkodobé finanční výpomoci    2000  

C.I. Časové rozlišení 202 13298 2621 53 286 

C.I.1. Výdaje příštích období 202 13298 2626 53 286 

2. Výnosy příštích období      
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Příloha č. 6: Výkaz zisku a ztrát DSB EURO, s.r.o. 2007-2011  

    

2007 2008 2009 2010 2011 

I. Tržby za prodej zboží  14542   4301 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží  1442   1 

+ Obchodní marže  100   4300 

II. Výkony 517289 449536 593415 417752 419843 

II.1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 322042 464095 583623 416559 416195 

2. Změna stavu zásob vlastní činností 195247 -16322 8314 680 3543 

3. Aktivace 166225 1763 1478 513 105 

B. Výkonová spotřeba 384 277155 372684 296379 311688 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 8129 190989 284004 235379 235008 

B.2. Služby 1711 86186 88680 61000 76680 

+ Přidaná hodnota 
1259 172481 220731 121373 112455 

C. Osobní náklady 
13178 156962 180000 143102 152041 

C.1. Mzdové náklady 262063 114716 128849 105798 110681 

C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 257997     

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  35564 44125 33721 35635 

C.4. Sociální náklady  6682 7026 3583 5725 

D. Daně a poplatky 11849 344 383 579 2963 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  9192 8432 7545 8807 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  855 2054 1436 1347 

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku   678 295  

III.2. Tržby z prodeje materiálu  855 1376 1141 1347 

F. 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 

materiálu 
 970 1220 593 594 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku     399 171  

2. Prodaný materiál  970 821 422 594 

G. 

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 

oblasti a komplexních nákladů 
 5006 29579 -17585 -36181 

IV. Ostatní provozní výnosy  48987 233463 48612 47006 

H. Ostatní provozní náklady  41412 222345 43514 39131 

V. Převod provozních výnosů      

I. Převod provozních nákladů      

* Provozní výsledek hospodaření  8437 13788 -6327 -6547 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů      

J. Prodané cenné papíry a podíly      

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku      

VII.1. 

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 

účetních jednotkách 
     

2. 

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a 
podílů 

     

3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku      

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku      
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K. Náklady z finančního majetku      

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů      

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů      

M. 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční 

oblasti 
     

X. Výnosové úroky 57 1094 419 146 187 

N. Nákladové úroky 2287 1465 2113 2432 1246 

XI. Ostatní finanční výnosy 3659 8388 1486 3691 3478 

O. Ostatní finanční náklady 3435 12389 10648 3311 5641 

XII. Převod finančních výnosů      

P. Převod finančních nákladů      

* Finanční výsledek hospodaření -2006 -4372 1844 -1906 -3222 

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 2551  3836   

Q.1. Splatná      

2. odložená      

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 7292 4065 11794 -8233 -9769 

XIII. Mimořádné výnosy      

R. Mimořádné náklady      

S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti      

S.1. Splatná      

2. odložená      

* Mimořádný výsledek hospodaření      

T. 

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 
(+/-) 

     

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 7292 4065 11794 -8233 -9769 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním  9674 4065 15632 -8233 -9769 
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Příloha č. 7: Prospekt návrhu systému CRM 
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