






 

 
 

ABSTRAKT 

Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti podniku s použitím konceptu 

Balanced Scorecard. Specifikuje, co je to koncept Balanced Scorecard, vysvětluje základní 

principy a perspektivy konceptu a popisuje postup jeho implementace. Teoretická část 

diplomové práce je zaměřena na vysvětlení základních postupů strategické analýzy a popisuje 

vybrané metody a ukazatele finanční analýzy. Práce v analytické části hodnotí výkonnost 

podniku na základě finanční a strategické analýzy a v návrhové části hodnotí výkonnost 

podniku s využitím Balanced Scorecard sestaveného na míru analyzovanému podniku.  

ABSTRACT 

The Master Thesis focuses on business performance measurement using The Balanced 

Scorecard base. The Thesis specifies, what is The Balanced Scorecard, explaines essential 

principles and perspectives of the concept and describes the implementation of the concept. 

The teoretical part of the Master Thesis is focused on explanation of essential methods of the 

strategic analysis and describe essential methods and indicators of the financial analysis. The 

Thesis measures the company performance by using financial and strategic analysis in the 

analytical part of the Thesis and measures the company Performance by using The Balanced 

Scorecard concept prepared and adjusted for specific needs of the company.  
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1. ÚVOD 

V dnešní době se podnikatelé snaží být ve svém oboru těmi nejlepšími. Snaží se mít největší 

zisk, největší tržní podíl, mít věrné zákazníky. Ale mnoho firem začalo okrajově sledovat i 

jiné cíle. Zajímají se, jak působí na své okolí a zákazníky, jak ovlivňují životní prostředí ve 

svém okolí nebo jak jsou jeho zaměstnanci spokojení.  

V minulosti k hodnocení výkonnosti podniku stačily ukazatele finanční analýzy. V dnešním 

rychle se měnícím prostředí a informačním věku však toto hodnocení již přestává stačit pro 

hodnocení podnikové výkonnosti. Firmy již nejsou schopny z minulých výsledků stanovit 

předpoklady budoucího vývoje, jako tomu bylo před několika lety. Ty může poskytnout 

například analýza nefinančních perspektiv Balanced Scorecard, které hodnotí pohled 

zákazníků, zaměstnanců, ale zaměřují se také na interní procesy podniku.  

Pokud podnik chce vytvářet hodnoty, musí investovat do těchto i dalších oblastí. Výsledek se 

však díky propojenosti ukazatelů v systému projeví i ve finanční výkonnosti.  

Balanced Scorecard rozšiřuje hodnocení finančních ukazatelů o hodnocení ukazatelů 

nefinančních. Klade si za cíl hodnotit výkonnost podniku na základě jeho schopnosti plnit své 

vize a strategické cíle.  

Této diplomové práci budou nejprve teoreticky popsány analýzy hodnocení výkonnosti a 

v analytické a návrhové části pak budou tyto metody aplikovány na reálný podnik a bude 

zhodnocena jeho výkonnost.  
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2. CÍLE PRÁCE 

Cílem práce je zhodnotit výkonnost podniku a navrhnout postup pro další zlepšení. V práci 

bude zhodnocena výkonnost podniku s pomocí konceptu Balanced Scorecard a budou 

vysvětleny základní perspektivy i postup jeho implementace v podmínkách reálného podniku.  

Teoretická východiska práce budou zaměřena na vysvětlení postupu strategické a finanční 

analýzy.  

V rámci strategické analýzy bude představena analýza vnějšího prostředí, zastoupená tzv. 

SLEPTE analýzou i analýzou konkurenčního prostředí, tzv. Porterovou analýzou pěti sil. Dále 

bude představena analýza vnitřního prostředí, která bude zastoupena tzv. Mc. Kineyho 

analýzou 7S a v závěru strategické analýzy bude představena SWOT analýza.  

Dílčím cílem teoretické části je také představení konceptu Balanced Scorecard (dále jen 

BSC). Bude vysvětlena základní logika konceptu a budou představeny základní perspektivy 

konceptu.  

V další části teoretické práce bude vysvětlen postup zkrácené finanční analýzy. Bude 

vysvětlena horizontální a vertikální analýza výkazů a budou představeny vybrané poměrové 

ukazatele z oblastí rentability, aktivity, likvidity a zadluženosti.  

Analýza současného stavu v úvodu představí hodnocený podnik a zhodnotí jeho současný 

stav s pomocí jmenované strategické a finanční analýzy.  

Návrhová část si klade za cíl vytvořit BSC podniku a využít jej ke zhodnocení výkonnosti 

podniku. V práci bude vytvořen přehled cílů podniku, strategická mapa a budou vybrána 

měřítka pro hodnocení výkonnosti podniku s pomocí BSC. Dále bude provedeno vyhodnocení 

výkonnosti podniku s pomocí BSC, konkrétně srovnáním skutečných a plánovaných hodnot 

měřítek BSC. Dále budou blíže rozebrány dosažené výsledky v základních perspektivách 

BSC s důrazem na perspektivu zákazníků a zaměstnanců.  
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

  Strategická analýza 3.1.

V této kapitole se blíže zaměříme na analyzování jak vnějšího, tak i vnitřního prostředí. 

Výstupem kritické analýzy bude SWOT analýza, tedy analýza silných a slabých stránek 

podniku, příležitostí a hrozeb.  

Analýzu vnějšího prostředí můžeme rozdělit na dvě části: analýzu obecného okolí a analýzu 

oborového okolí. Jako zástupce analýzy obecného okolí bude v analytické části představena 

SLEPTE analýza. A pro analýzu oborového okolí pak bude popsán Porterův pětifaktorový 

model.  

  Analýza vnějšího okolí 3.2.

 SLEPTE analýza 3.2.1.

SLEPTE analýza, někdy nazývána také jako PEST, SLEPT či PESTLE analýza, [1] 

představuje komplexní pohled na prostředí okolí podniku. Tímto prostředím není myšleno jen 

prostředí státu, ale také regionu, kraje či obce, kde podnik působí. Toto prostředí již dlouhou 

dobu není stabilní, ale neustále se rychle mění. Analýza není zaměřena pouze na současnou 

situaci, ale pozornost se věnuje zejména otázkám, jak se toto prostředí bude do budoucna 

vyvíjet. Skládá se ze sociálních, legislativních, ekonomických, politických, technologických a 

ekologických faktorů. [2],[3] 

Sociální faktory 

Sociální faktory se analyzují ve dvou podkategoriích, mezi které patří demografické faktory, 

charakteristika trhu práce a dostupnosti pracovní síly.  

Demografické faktory 

Mezi tyto faktory patří například demografické umístění podniku, počet obyvatel v dané 

lokalitě, věková struktura obyvatelstva či průměrná úroveň vzdělání v dané oblasti. S tím také 

souvisí rozdělení příjmů obyvatel.  

Charakteristika trhu práce a dostupnost pracovní síly 

Trh práce a míra nezaměstnanosti či úroveň vzdělání mají zásadní vliv na výběr zaměstnanců 

a také na mzdové náklady. V případě, že podnik hledá kvalifikovanou pracovní sílu, musí 

uchazečům nabídnout vyšší mzdu. Naopak pokud podnik hledá nekvalifikovanou pracovní 
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sílu, nepožaduje vyšší vzdělání a poptává pracovní sílu v regionech s vysokou 

nezaměstnaností, pak podniku stačí nabídnout nižší mzdu, aby sehnal zaměstnance. 

Legislativní faktory 

Legislativní faktory zahrnují především následující oblasti: [2] 

 chystané a platné zákony a vyhlášky 

 státní regulace 

 regulace importu a exportu 

 ochrana životního prostředí  

Jejich dodržování v plném rozsahu je nutnou podmínkou pro fungování podniku a zamezení 

rizika zákroku státu či státních institucí proti fungování podniku. Jedná se zejména o riziko 

pokut a omezení či úplného zákazu činnosti podniku na základě rozhodnutí státních či 

samosprávních orgánů a institucí.  

Ekonomické faktory 

Základními ekonomickými faktory ovlivňujícími činnost podniku jsou: [3] 

 Makroekonomická situace - faktory jako míra inflace, úroková míra, deficit či 

přebytek státního rozpočtu  

 Přístup k finančním zdrojům - faktory jako náklady na půjčky či dostupnost a formy 

úvěrů 

 Daňové faktory - faktory jako výše a vývoj daňových sazeb, cla a daňová zátěž 

Politické faktory 

Mezi nejvýznamnější politické faktory lze patří následující faktory: [2],[3] 

 Politická stabilita – faktory jako pozice a stabilita vlády, postoj ke korupčnímu jednání  

 Politicko-ekonomické faktory – např. fiskální a monetární politika, či postoj 

k zahraničnímu obchodu a otevřenost ekonomiky vůči zahraničním investicím  

 Hodnocení externích vztahů 

 Politický vliv různých skupin  

Technologické faktory [2] 

Tyto faktory mají podstatný vliv na konkurenceschopnost podniků. Jedná se především o 

faktory jako postoj k vědě a výzkumu a investice do nich či spolupráce s vysokými školami či 

akreditovanými výzkumnými institucemi.  
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Ekologické faktory [2] 

Na ekologické faktory je v posledních letech kladen velký důraz nejen u podniků, které 

mohou ohrožovat životní prostředí, ale i u ostatních podniků, neboť je to velmi důležité 

hledisko pro zákazníky, kteří preferují ekologicky odpovědné podniky. Proto se dává velký 

důraz na třídění odpadu a využívání obnovitelných zdrojů.  

 Porterův pětifaktorový model sil 3.2.2.

Porterova analýza je analýzou odvětví a jeho rizik. Cílem je analýza konkurenční situace 

v oborovém okolí na základě rizik hrozících podniku a chování subjektů působících na daném 

trhu a v daném odvětví. [4] 

Obrázek 1: Porterův pětifaktorový model sil 

 

(Zdroj: [5]) 

Riziko vstupu potenciálních konkurentů 

Potenciální konkurenti přináší riziko ztráty části stávajících zákazníků, neboť si svou pozici 

na trhu teprve získávají a v rámci toho často vytvářejí výrazné slevové akce či používají 

masovou reklamu.  
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Rivalita mezi stávajícími konkurenty 

Stávající konkurenti jsou pro podnik riziko z toho důvodu, že na trhu již působí a mají na něm 

své více či méně pevné místo. Z toho důvodu dokáží působit na cenu nabízeného výrobku či 

služby.  

Smluvní síla odběratelů  

Smluvní síla odběratelů je dána jejich množstvím, ziskovostí a také podílem na tržbách ve 

vztahu ke sledovanému podniku. V případě malého odběratele, bude jeho vyjednávací síla 

zanedbatelná, jinak tomu však bude u velkého odběratele, jehož nákupy tvoří velké procento 

tržeb daného podniku. Takový odběratel má možnost ovlivnit cenu a další podmínky, za 

jakých bude od podniku nakupovat. Dalšími podmínkami jsou myšleny například dodací 

lhůty či další dodací podmínky výhodné pro odběratele.  

Smluvní síla dodavatelů  

Dodavatelé, pokud mají dostatečnou vyjednávací sílu, mohou ovlivňovat cenu vstupů. 

Například odběratelé mající monopol (alespoň na daném regionálním trhu) si mohou dovolit 

stanovit mnohem vyšší cenu, než je tomu v případě téměř dokonalé konkurence. Naopak u 

monopsonu je vyjednávací síla odběratele zcela minimální.  

Hrozba substitučních výrobků 

Substituční výrobky jsou takové výrobky, které dokáží zcela nebo částečně nahradit nabízený 

výrobek či službu. Takový výrobek je pro podnik rizikem, pokud je pro zákazníka nějakým 

způsobem zajímavější, než jeho vlastní výrobek či služba. Nemusí se vždy jednat o preferenci 

cenovou, může mít například jiné funkční vlastnosti či lepší jakost. [4] 

  Analýza vnitřního prostředí 3.3.

Pro analýzu vnitřního prostředí se nejčastěji užívá tzv. analýza 7S.  

 Mc. Kinsey 7S 3.3.1.

Jedná se o komplexní analýzu vnitřních faktorů společnosti a jejím základem je 7 oblastí. 

Mezi tyto oblasti patří:  

 strategie  

 organizační struktura  

 informační systémy  

 styl řízení  



 

16 
 

 spolupracovníci  

 sdílené hodnoty (kultura firmy)  

 schopnosti 

Tyto oblasti jsou mezi sebou vzájemně propojeny, jak je vidět na obrázku níže. [6] 

Ucelená aplikace 7S faktorů zaručuje podniku prosperitu, flexibilitu a přizpůsobivost. Lze ji 

považovat za prevenci před podnikatelskými riziky. [6] 

Obrázek 2: Mc Kinsey 7S 

 

(Zdroj: [7]) 
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Strategie firmy 

Strategie firmy je charakterizována dlouhodobou orientací firmy a směřováním k 1 či více 

cílům a také konkrétními možnostmi firmy v daném prostředí, které podniku tyto cíle 

umožňují dosáhnout. [6] 

 

Struktura 

Znát uspořádání struktury podniku je důležité především pro řízení podniku. Pro různé 

uspořádání struktury podniku jsou totiž jiné nároky na vlastnosti a osobnost vedoucího 

zaměstnance. [6] 

Rozlišujeme následující typy struktury podniku: [6] 

 liniová organizační struktura, kde jsou jasně definovány vztahy nadřízenosti a 

podřízenosti  

 funkcionální struktura, kde je několik specializovaných vedoucích, kteří mohou řídit 

více lidí 

 liniově-štábní struktura, což je něco mezi liniovou a funkcionální strukturou. V této 

struktuře specifické činnosti řídí štáby, ty jsou však podřízeny liniovému vedení 

 divizionální struktura, charakteristická relativní samostatností jednotlivých divizí  

 maticová struktura, kterou lze chápat jako mezistupeň mezi funkcionální a divizionální 

strukturou. S touto strukturou se dnes příliš často nesetkáváme, ale je k vidění 

například u vedení vysokých škol, kde je hierarchie vedení: rektor  prorektor  

děkan … a zároveň jsou na každé fakultě ústavy vedené odbornými vedoucími.  

Každý typ struktury je spojen s výhodami i nevýhodami a ne všechny typy struktury jsou 

vhodné pro všechny typy podniků. [6] 

Informační systémy 

Pod pojmem informační systémy se rozumí veškeré procedury, které v podniku probíhají. 

Nejedná se pouze počítačové programy, ale o veškeré procedury spojené s evidencí účetnictví 

a výkaznictví provozoven i družstva jako celku. [6] 

Styl řízení 

Mezi základní styly řízení patří:  

 styl autoritativní  

 styl demokratický  

 styl laissez-faire („nezasahujte“, „nechte být“)  
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Autoritativní styl vylučuje jakékoli zapojení zaměstnanců do řízení podniku. Demokratický 

styl je postaven na obousměrném dialogu, ovšem finální rozhodnutí je na vedoucím 

zaměstnanci. Styl laissez-faire je pak založen na volnosti zaměstnanců při rozhodování, 

rozhodují totiž zaměstnanci jako skupina a nadřízený do rozhodování skupiny zasahuje pouze 

minimálně. [6] 

Spolupracovníci 

Spolupracovníci jsou nositeli znalostí a zkušeností a jsou hlavním zdrojem zvyšování 

výkonnosti firmy. Zároveň jsou však také hlavním rizikem firmy. Každý podnik by proto měl 

věnovat pozornost především motivaci zaměstnanců, jejich loajalitě a vzájemným dobrým 

vztahům, podpoře poslání, komunikaci a také preferenci zaměstnanců. [6] 

Sdílené hodnoty (vnitřní firemní kultura) 

Sdílené hodnoty jsou veškeré představy, mýty, ale i firemní hodnoty, které se ve firmě 

všeobecně sdílí a dlouhodobě udržují. Často je to souhrn pravidel a postupů a zároveň 

informací o trestu při porušení pravidel a postupů, ale u některých podniků se vlivem času 

vytrácí informace o tom, proč se dané úkony dělají a proč se dělají právě tak, jak se dělají. [6] 

Pokud se problém konkrétního podniku týká, využití konceptu BSC by tento stav mělo 

napravit.  

Schopnosti 

Mezi nejvýznamnější schopnosti patří schopnosti „mistrů změn“ – tedy schopnosti vytvářet, 

formulovat a šířit vizi. Další významné schopnosti jsou schopnost rychle se adaptovat, 

přijímat změny a tyto změny řídit. [6] Ve firmě, kde mistři změn dokáží přenést i na ostatní 

zaměstnance tyto schopnosti, firma vykazuje lepší výsledky.  

  SWOT analýza 3.4.

SWOT analýza je analýzou silných a slabých stránek a příležitostí a hrozeb podniku. Vychází 

ze skutečností zjištěných pomocí analýz vnitřního a vnějšího prostředí podniku.  
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Obrázek 3: Matice SWOT 

(Zdroj: [8]) 

 Finanční analýza 3.5.

Pod pojmem finanční analýza se rozumí komplexní rozbor podnikových dat získaných 

především z účetnictví v závislosti na čase. [9] Někdy je též známá pod pojmem analýza 

časových řad [10] či interní benchmarking.  

Cílem finanční analýzy je zhodnotit současné finanční zdraví a stav podniku a připravit 

podklady pro rozhodování managementu o dalším fungování podniku. [9] 
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V rámci finanční analýzy se analyzují stavové a tokové ukazatele a dále se analyzují rozdílové 

a poměrové veličiny. Některé poměrové veličiny lze v rámci finanční analýzy analyzovat 

společně. K tomu se zpravidla využívá analýza soustav ukazatelů. [11] 

Pro rychlé zjištění současného stavu se používají i soustavy poměrových ukazatelů, ty však 

v práci použity nebudou.  

  Analýza stavových ukazatelů 3.5.1.

Analýzou stavových ukazatelů se rozumí analýza finanční a majetkové struktury podniku. 

Tato analýza má zpravidla formu horizontální a vertikální analýzy. [11] Horizontální analýza 

analyzuje rozvahu podniku po řádcích. Analyzuje tedy rozvahové položky podniku z hlediska 

časových řad. Je nutné podotknout, že je velmi důležitá interpretace výsledků. Dnes, v době 

rychle se měnícího prostředí, totiž z ukazatelů minulého vývoje nemusí vyplývat takřka žádné 

důsledky pro budoucí vývoj.  [10] 

Při výpočtu meziroční změny se postupuje podle vzorce a výsledek se zpravidla vyjadřuje 

v procentech:  

𝑀𝑒𝑧𝑖𝑟𝑜č𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 =
(𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑟𝑜𝑘𝑢 𝑖 + 1 − 𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑟𝑜𝑘𝑢 𝑖)

𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑟𝑜𝑘𝑢 𝑖
∗ 100  (1.1) [9] 

Vertikální analýza, někdy nazývána též jako analýza komponent, analyzuje rozvahu podniku 

po sloupcích. Jedná se o procentní rozbor položek rozvahy. [10], [11] 

Jako základna pro výpočet se u rozvahy používá položka aktiva celkem, která je označena 

jako 100 %. U výkazu zisku a ztráty se používá jako 100 % tržby za prodej zboží (či vlastních 

výrobků v případě výrobního podniku) u druhového členění výkazu. [9] 

 Analýza tokových ukazatelů 3.5.2.

Touto analýzou se rozumí analýza výkazu zisku a ztráty. I analýza tokových ukazatelů se 

zpravidla provádí formou horizontální a vertikální analýzy.  

 Analýza rozdílových ukazatelů 3.5.3.

Rozdílové ukazatele tvoří rozdíl mezi souhrnem vybraných položek výkazů, nejčastěji mezi 

položkami krátkodobých aktiv a krátkodobých pasiv. [9] 

Nejznámějším a také nejčastěji používaným ukazatelem je čistý pracovní kapitál.  
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 Analýza poměrových ukazatelů 3.5.4.

Poměrové ukazatele, jak vyplývá z názvu, dávají do poměru vybrané položky finančních 

výkazů. Někteří autoři považují poměrové ukazatele za základní nástroj finanční analýzy. 

Tyto ukazatele jsou oblíbené, neboť umožňují získat rychlou představu o finanční situaci 

podniku. [11] 

Rozlišujeme několik základních okruhů poměrových ukazatelů. Těmi jsou: [9], [10] 

 rentabilita 

 řízení aktiv 

 aktivita (vázanost kapitálu) 

 likvidita (platební schopnost) 

 zadluženost 

 provozní (výrobní) ukazatele  

 finanční trh (ukazatele tržní hodnoty) 

Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability vyjadřují výnosnost kapitálu vloženého do podniku a zároveň jeho 

schopnost dosahovat svých cílů tím, že poměřují různé druhy zisku s některými položkami 

rozvahy či výkazu zisku a ztráty. [12] Ovšem i tyto ukazatele mají svá úskalí. Jedním z nich je 

například skutečnost, že ne všechny podnikové cíle jsou spojeny se ziskem. Jako zisk může 

být použit čistý nebo upravený zisk. [10] 

Mezi nejčastěji používané ukazatele patří:  

Rentabilita tržeb 

𝑅𝑂𝑆 =
𝑉ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
  (1.2) [13] 

Rentabilita celkového kapitálu 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
=

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘+"𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛é ú𝑟𝑜𝑘𝑦"

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 (1.3) [12] 

ROE (Return on Equity) = rentabilita vlastního kapitálu 

𝑅𝑂𝐸 =
Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 (1.4) [12] 

Vzhledem k faktu, že se porovnává zisk vytvořený vloženými prostředky, má se obecně za to, 

že by se hodnota rentability měla pohybovat nad dlouhodobým průměrem úročení 

dlouhodobých vkladů. [11] 
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Ukazatele aktivity 

Ukazatele řízení aktiv pomáhají při analýze zjistit, zda je velikost jednotlivých položek aktiv 

v rozvaze přiměřená současným či budoucím hospodářským aktivitám podniku. Mezi 

nejčastěji užívané ukazatele patří doba obratu zásob, doba obratu pohledávek a závazků. Doba 

obratu pohledávek vyjadřuje průměrnou dobu obchodního úvěru od prodeje zboží po obdržení 

peněžních prostředků. Analogicky doba obratu závazků vyjadřuje počet dní od poskytnutí 

obchodního úvěru podniku po jeho úhradu podnikem. [11] Při jejich analýze je vhodné oba 

ukazatele analyzovat společně. Výpočet těchto ukazatelů se provádí na základě následujících 

vzorců:  

Doba obratu pohledávek a závazků 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑂𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 (1.5) [12] 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑣ůč𝑖 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙ů𝑚

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦
 (1.6) [12] 

Při vyhodnocení je třeba mít na paměti, že vysoká doba obratu pohledávek může vyvolat 

potřebu dodatečného kapitálu a může tím znamenat větší potřebu úvěrů. [11] 

Ukazatele likvidity – platební schopnosti 

Ukazatele likvidity obecně vyjadřují schopnost podniku včas a v plné výši dostát svým 

splatným závazkům. Provádí se to poměřováním částek, které může podnik použít k placení 

(čitatel ukazatele) a částek, které má platit (jmenovatel ukazatele). Celosvětově jsou 

standardizovány 3 stupně likvidity. [10] 

Okamžitá likvidita (likvidita 1. Stupně)  

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (1.7) [12] 

Pohotová likvidita (likvidita 2. Stupně) 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 (1.8) [13] 

Běžná likvidita (likvidita 3. Stupně) 

𝑩ěž𝒏á 𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂 =
𝒐𝒃ěž𝒏á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂

𝒌𝒓á𝒕𝒌𝒐𝒅𝒐𝒃é 𝒛á𝒗𝒂𝒛𝒌𝒚
 (1.9) [13] 

V mnoha odborných publikacích se setkáváme s doporučenými hodnotami pro ukazatele 

likvidity. Měli bychom však mít na paměti, že tyto hodnoty nemusí mít správnou vypovídací 

hodnotu pro všechny podniky. Mají spíše charakter „průměru z průměrů“,[10] proto bychom 

se měli zaměřit nejen na to, zda dosahují doporučených hodnot, ale také na jejich vývoj 

v čase. 
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Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti mohou být někdy nazývány také jako ukazatele finanční stability, 

neboť dokáží indikovat výši rizika, kterou podnik nese při dané struktuře vlastních a cizích 

zdrojů. Další z ukazatelů zadluženosti zkoumají schopnost podniku splatit náklady na cizí 

kapitál a dobu tohoto splácení. Mezi nejběžněji užívané ukazatele patří následující ukazatele: 

[10], [11] 

Celková zadluženost 

𝑪𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗á 𝒛𝒂𝒅𝒍𝒖ž𝒆𝒏𝒐𝒔𝒕 =
𝒄𝒊𝒛í 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍

𝒄𝒆𝒍𝒌𝒐𝒗á 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂
 (1.10) [12] 

Koeficient samofinancování 

𝑲𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕 𝒔𝒂𝒎𝒐𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒐𝒗á𝒏í =
𝑽𝒍𝒂𝒔𝒕𝒏í 𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕á𝒍

𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒄𝒆𝒍𝒌𝒆𝒎
 (1.11) [12] 

Úrokové krytí 

Ú𝒓𝒐𝒌𝒐𝒗é 𝒌𝒓𝒚𝒕í =
𝑬𝑩𝑰𝑻

𝒏á𝒌𝒍𝒂𝒅𝒐𝒗é ú𝒓𝒐𝒌𝒚
 (1.12) [13] 

Doba splácení dluhů 

𝑫𝒐𝒃𝒂 𝒔𝒑𝒍á𝒄𝒆𝒏í 𝒅𝒍𝒖𝒉ů =
𝒅𝒍𝒖𝒉𝒚−𝒑𝒐𝒉𝒐𝒕𝒐𝒗é 𝒑𝒆𝒏ěž𝒏í 𝒑𝒓𝒐𝒔𝒕ř𝒆𝒅𝒌𝒚

𝒑𝒓𝒐𝒗𝒐𝒛𝒏í 𝑪𝑭
 (1.13) [12] 

Při vyhodnocování těchto ukazatelů je třeba si uvědomit skutečnost, že určitá míra zadlužení 

podniku je užitečná. Obecně se má za to, že cizí kapitál je díky daňovému štítu zatížen 

menším rizikem pro věřitele, má se proto obecně vzato, že je levnější než vlastní kapitál. 

Menší riziko věřitelů je zapříčiněno větším právům věřitele na získání svých prostředků od 

podniku ve finančních problémech.  

Provozní (výrobní) ukazatele 

Provozní ukazatele se zaměřují především na hodnocení produktivity, nákladovosti 

eventuálně na analýzu stupně odepsanosti aktiv. Tyto ukazatele nebudou v rámci finanční 

analýzy rozebrány. Pouze ukazatel produktivity práce bude hodnocen v rámci konceptu BSC 

v návrhové části práce.  

Ukazatele tržní hodnoty 

Ukazatele této skupiny jsou vázány hlavně na informace z kapitálového trhu a ocenění 

kapitálového trhu. Vzhledem ke skutečnosti, že analyzovaný podnik není kotován na trhu 

s cennými papíry, nebudou tyto ukazatele dále rozebírány.  
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  Balanced Scorecard 3.6.

 Úvod k BSC 3.6.1.

Již koncem minulého století přišli ekonomové se zjištěním, že hodnotit výkonnost pouze na 

základě finančních ukazatelů, jak tomu bylo dříve, nestačí. Tradiční systémy hodnocení 

výkonnosti založené na finančním rámci – tedy ukazatelích jako ROI či na DuPontově 

rozkladu ROE dobře fungovaly u podniků a v době, kdy většinu zisků a ztrát podniku zvládly 

postihnout finanční ukazatele podniku. Ty však v dnešní době již často nestačí, neboť naráží 

na omezení v ocenění některých investic do vztahů a technologií. [14] Proto se začaly do 

hodnocení výkonnosti podniků zahrnovat i hodnocení nefinančních ukazatelů. Mezi 

nejznámější z takových souhrnných systémů hodnocení výkonnosti podniku patří Balanced 

Scorecard. [14]  

Dalšími metodami jsou EFQM Model Excelence či Six Sigma. V minulosti se často používal 

i Du Pontův rozklad rentability vlastního kapitálu. [15] Ten bývá dnes zpravidla nahrazen 

souborem ukazatelů z oblasti finanční analýzy. V současné době se již nezkoumají vzájemné 

vztahy a závislosti mezi jednotlivými ukazateli.  

Model Excelence byl vyvinut roku 1991 Evropskou nadací pro management jakost a jedná se 

o model založený na obecném charakteru. Je tedy použitelný pro široké spektrum firem a 

především umožňuje srovnání.  

BSC sice srovnání neumožňuje, ale na druhou stranu dokáže lépe odrážet schopnost podniku 

plnit své cíle, neboť je individualizován a sestaven na míru každému podniku, pro který je 

vytvořen. [15] 

Balanced Scorecard (dále jen BSC) byl vytvořen ve 20. století profesorem Robertem S. 

Kaplanem a Davidem P. Nortonem ve Spojených státech amerických. Jedná se o systém 

vyvážených ukazatelů, který hodnotí výkonnost podniku na základě jeho schopnosti plnit vize 

a strategické cíle podniku. Tento systém se stal součástí výzkumu obou profesorů a jeho 

výsledky byly tak dobré, že se systém začal rozšiřovat i do dalších zemí světa. [14] V České 

republice se začal využívat již v roce 1999. [15] 

Richard ho ve svém článku definuje jako rámec spojující dohromady několik opatření 

zaměřených na finanční výkonnost, vnitřní obchodní procesy, zákaznickou perspektivu a 

učení. [16] 
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Neměří pouze současnou výkonnost podniku, ale především jeho budoucí strategickou 

výkonnost. [14] 

Jeho cílem není jen hodnotit výkonnost podniku, ale i ukázat vztahy mezi základními 

ukazateli systému a jeho jednotlivými perspektivami, což uživatelům systému umožní 

pochopit, jak podnik funguje a jak lze jeho výkonnost v budoucnu zlepšit. [15] 

Podle Richarda je cílem BSC umožnit firmám vytvářet komplexní systém měření výkonnosti. 

[16] 

Je to skutečný systém a ne pouze skupina ukazatelů, neboť všechny ukazatele v BSC jsou 

mezi sebou provázány kauzálními vztahy příčiny a důsledku, které vedou k naplnění vizí a 

strategií podniku. I mezi jednotlivými ukazateli lze díky výše zmíněným kauzálním vztahům 

příčiny a důsledku sledovat hierarchické uspořádání, neboť výsledky každého z ukazatelů 

systému ovlivňují výsledky některého z ostatních ukazatelů či přímo ukazatele vrcholového. 

Vrcholový ukazatel představuje vize a strategické cíle podniku. Jeho hodnocením lze hodnotit 

i výkonnost sledovaného podniku. Přesto, že by k samotnému hodnocení výkonnosti 

postačovalo hodnocení pouze vrcholového ukazatele, jde při aplikaci systému hlavně o 

zlepšení výkonnosti podniku a zefektivnění jeho činnosti a vztahů s okolím. To by hodnocení 

pouze vrcholového ukazatele neumožnilo. [14] 

Vyváženost ukazatelů je jedním ze základních principů systému. Systém by měl být navržen 

tak, aby jeho ukazatele vnímaly podnik vyváženě jako celek. Měly by být vyvážené 

zastoupeny krátkodobé i dlouhodobé cíle podniku, finanční a nefinanční měřítka. I zpožděné 

ukazatele (někdy nazývané jako ukazatele minulého vývoje) a předstižné indikátory (v 

odborné literatuře též známé jako ukazatele hybných sil), by měly být zastoupeny 

rovnoměrně. Dnes se většina podniků při hodnocení výkonnosti zaměřuje na hodnocení 

ukazatelů minulého vývoje, jako jsou výsledky finanční analýzy, hodnocení hospodaření 

podniku, apod. Pro budoucí zvýšení výkonnosti je třeba sledovat i předstižné indikátory, které 

napovídají, jakým směrem se bude ubírat budoucí vývoj výkonnosti podniku. [14] 

V neposlední řadě by měly být vyváženě zastoupeny i ukazatele vnitřních a vnějších faktorů 

výkonnosti. [14], [15] 

BSC se snaží převést poslání, vize a plány podniku do systému měřítek a plánů, na nichž je 

možné zhodnotit, zda jich podnik dosahuje či nikoliv. [14] 
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BSC si klade za cíl, aby podniky převedly své vize a strategie do konkrétních realizovatelných 

plánů a cílů. [15] 

Je podstatné rozlišovat pojmy poslání, hodnoty a vize.  

Poslání by se dalo přirovnat k „věčnému majáku“ - k cíli, kterého chce podnik dosáhnout a ke 

kterému směřuje. Ale k jeho splnění nemusí nikdy dojít. Příkladem takového poslání je 

například poslání „dělat lidem radost“, kterého se drží společnost Walta Disneyho. [17] 

Hodnoty jsou všechno to, čemu společnost věří. Hodnotami může být snaha řešit problémy, 

vzájemně si pomáhat a sdílet s ostatními zaměstnanci know-how společnosti, chovat se 

konstruktivně či usilovat o neustálé kontinuální zlepšování svých schopností i know-how 

firmy. [17] 

Vizí se rozumí veškeré cíle, kterých chce podnik dosáhnout ve stanoveném časovém úseku. 

Za vizi lze považovat dlouhodobý plán podniku. Vize musí být především reálná, ale také 

dostatečně srozumitelná a jasná, aby mohla dát základ dalšímu plánování a hodnocení. [17] 

Strategií se pak rozumí veškeré akce a cesty, kterými podnik směřuje k dosažení svých cílů a 

svého poslání. Strategii lze přirovnat k cestě, po které podnik směřuje k vytyčeným cílům. 

[17] 

Autoři konceptu stanovili 4 základní perspektivy, které lze univerzálně použít na většinu 

podniků.  

Patří mezi ně: [15] 

 perspektiva finanční 

 perspektiva zákazníků a trhů 

 perspektiva interních procesů 

 perspektiva učení se a růstu (potenciály).  

Kaplan a Norton ovšem také upozorňují na skutečnost, že perspektivy použité v BSC musí 

korespondovat s vizí a strategií podniku. Z toho důvodu může být použití těchto 4 perspektiv 

pro některé podniky nevhodné či nedostačující. Většina podniků využívá zpravidla 3-7 

perspektiv, které jsou stanoveny individuálně pro potřeby každého podniku. [14] 

Názor na počet a strukturu základních perspektiv BSC se však u některých autorů liší. 

Například David Parmenter preferuje 6 základních perspektiv. Poslední ze jmenovaných 
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perspektiv – perspektivu učení se a růstu - totiž rozdělil do 3 samostatných perspektiv, a to: 

[17]  

 spokojenost zaměstnanců  

 životní prostředí a společenství  

 učení se a růst.  

 Finanční perspektiva 3.6.2.

Finanční perspektiva by měla v prvé řadě vždy zohledňovat základní cíl podniku, kterým je 

maximalizace udržitelného zisku [18] a z pohledu vlastníků pak hlavní cíl stálé zvyšování 

výnosnosti vloženého kapitálu. Tento cíl je zohledňován například ve vrcholových 

ukazatelích, jako jsou např. ekonomická přidaná hodnota (EVA), rentabilita vlastního kapitálu 

(ROE), rentabilita investic (ROI) či návratnost vloženého kapitálu (ROCE). [14] U podniků 

neziskového charakteru je tento cíl nahrazen cílem plnit účel, pro který byl vytvořen či zřízen. 

Základní finanční ukazatele výkonnosti by měly vždy plnit 2 základní funkce. Definovat 

výkon, jakého podnik chce a reálně může dosáhnout a jaký se očekává od realizace strategie a 

také funkci konečných cílů, které slouží ke stanovení dílčích cílů a strategií. Ty jsou 

stanoveny s ohledem na vzájemné vztahy příčiny a důsledku a jsou stanoveny takové dílčí 

cíle, jejichž splnění povede ke splnění vrcholového finančního cíle. [15] 

 Několikrát byl zmíněn vrcholový cíl v souvislosti s finančními cíli. Je to z toho důvodu, že 

jednotlivé perspektivy a jejich cíle jsou spolu vzájemně propojeny. Lze zde vysledovat jistou 

hierarchii, kde splnění cíle na nižší úrovni vede k plnění cíle na vyšší úrovni. Například 

proškolení klíčových zaměstnanců, které může být cílem perspektivy učení se a růstu, bude 

pravděpodobně vést ke zlepšení v provozní oblasti. Tím zlepšením může být například snížení 

chybovosti strojů, které zkrátí dobu výroby nebo inovace produktu, atp. Toto zlepšení často 

vede ke zvýšení spokojenosti zákazníka, které se pozitivně promítá ve financích. Vzhledem 

k propojenosti celého konceptu a také skutečnosti, že vše se ve finále promítá ve financích, 

nelze se při snaze o zlepšení finanční výkonnosti zaměřit pouze na finanční ukazatele, ale na 

podnik jako celek, na všechny jeho perspektivy a všechny jeho cíle a strategie k jejich 

dosažení. [14], [15] 

Navíc BSC oproti finanční analýze klade důraz nejen na zpožděné ukazatele, ale také na 

hybné síly, které ovlivňují budoucí výkonnosti podniku. [14] 

Cílem hybných sil je pomoci předvídat budoucí vývoj výkonnosti a zároveň také fungovat 

jako systém včasného varování. Pomocí srovnání plánovaných a skutečných hodnot ukazatelů 
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hybných sil lze zjistit, zda se podnik ubírá správným směrem a správným tempem ke svému 

cíli a pokud ne, lze dříve reagovat na danou situaci. [14] 

Ukazatele BSC by měly být propojeny na klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) podniku a také 

klíčové ukazatele výsledku (KRI) podniku. Ostatní ukazatele BSC by měly být zvolené tak, 

aby s využitím kauzálních vztahů příčiny a důsledku dokázaly ovlivnit KPI pomoci podniku 

dosáhnout jeho cíle. Při stanovení ukazatelů v systému bychom měli zohlednit i Paretovo 

pravidlo, podle kterého by poměr KPI: KI: KRI měl být 10: 80: 10. [15], [17] Ale 

nezapomínejme ani na celkové doporučené množství ukazatelů v systému, kterých je 16, max. 

pak 25. [14] 

Mezi základní ukazatele hybných sil finanční perspektivy patří například ukazatele: [15] 

 růst výnosů 

 snižování nákladů 

 zvyšování produktivity 

 zvyšování využití aktiv 

 snižování rizik 

Jejich zlepšení povede ke zlepšení výsledkových ukazatelů podniku. [15] Dosáhnout zlepšení 

v těchto oblastech můžeme zlepšením v ostatním perspektivách systému, neboť zde díky 

kauzálním vztahům působí tzv. „dominový efekt“. Zlepšení v jedné z oblastí systému tak 

povede ke zlepšení dalších ukazatelů směrem k vrcholovému ukazateli. Bohužel tento efekt 

působí i opačně, tedy v případě zhoršení některého ukazatele. Tato propojenost systému 

umožní managementu snáze predikovat budoucí výkonnost podniku a oblasti, na které se 

zaměřit při zlepšování výkonnosti.  

  Zákaznická perspektiva 3.6.3.

Zákaznická perspektiva BSC je velmi důležitá, neboť příjmy od zákazníků tvoří hlavní zdroj 

pro fungování podniku. Zároveň preference zákazníka a snaha podniku o uspokojení 

zákazníka je základním faktorem rozvoje podniku. [9]  

Ukazatele zákaznické perspektivy můžeme rozdělit na ukazatele výsledkové a ukazatele 

hybných sil. Mezi hlavní výsledkové ukazatele patří spokojenost zákazníka. Ta je zároveň 

klíčovým ukazatelem zákaznické perspektivy použitelným pro všechny podniky. [9] Dalšími 

ukazateli jsou pak tržní podíl, věrnost zákazníků, získání nových zákazníků a ziskovost neboli 

rentabilita zákazníků. I tato měřítka a ukazatele zákaznických výstupů jsou univerzálně 

použitelné pro všechny podniky. I mezi těmito ukazateli existují kauzální vztahy příčiny a 
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důsledku, které jsou zobrazeny na obrázku níže. Všechny se však odvíjí od spokojenosti 

zákazníka. [14], [15] 

Obrázek 4: Vztah základních ukazatelů zákazníků 

(Zdroj: [9]) 

Dle mého názoru by se podniky měly primárně zaměřit na udržení zákazníka a teprve po 

zvládnutí tohoto procesu (kdy podnik ztrácí pouze minimální množství zákazníků) se zaměřit 

na akvizici nových zákazníků, protože stávající zákazníky lze ve většině případů považovat za 

loajální a věrné zákazníky, ale z nových zákazníků si věrné zákazníky nejprve musíme 

vychovat. Nutnou podmínkou pro udržení zákazníků je jejich spokojenost, a to spokojenost 

s nabízenými produkty a službami i s vystupováním podniku vůči zákazníkovi. Za základní 

hodnoty pro zákazníka považujeme:  

 vlastnosti výrobku či služby 

 vztahy se zákazníky 

 image a pověst podniku 

Přesto, že každý zákazník vnímá hodnotu výrobku jinak a má subjektivní preference, lze 

obecně říci, že většina zákazníků se člení na dvě základní skupiny. První skupinou jsou 

zákazníci, kteří chtějí základní produkt či službu a druhou pak zákazníci, kteří chtějí produkt 
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či službu na míru. Konkrétní efektivní mix vlastností produktů a služeb bude pro každý 

podnik jiný. [15] 

Ve vztahu k zákazníkům má velmi významný vliv také kvalifikovanost, schopnosti 

zaměstnanců a jejich motivace. Zlepšení těchto aspektů se věnuje perspektiva učení se a růstu.  

Image podniku je odrazem podniku v očích zákazníka. Je zcela subjektivní. Za měřítko 

úspěšnosti podniku v tvorbě image podniku lze označit prémii za značku, tedy možnost zvýšit 

cenu bez poklesu objemu prodeje. [9] Příkladem dobré image podniku je například značka 

Apple.  

 Perspektiva interních procesů 3.6.4.

Perspektiva interních procesů je rozhodující především pro plnění požadavků finanční a 

obchodní strategie. Cíle této perspektivy by měly vést směrem k vrcholovému cíli podniku a 

vedou tam přes cíle zákaznické perspektivy. Obecně je v této perspektivě používán tzv. 

Porterův hodnotový řetězec, který vede od zjištění spokojenosti zákazníka přes inovační 

proces, provozní proces a poprodejní servis k uspokojení potřeby zákazníka. [15] V případě 

analyzovaného podniku tento hodnotový řetězec v celé své délce není vhodný, neboť se jedná 

o obchodní firmu. Tato práce bude zaměřena na zjištění názoru a potřeb zákazníka, budou 

hledány oblasti, kde je možné lépe uspokojovat potřeby zákazníka.  V zákaznické perspektivě 

se bude zjišťovat úroveň uspokojení zákazníka. Jako ukazatele interních procesů jsou v této 

práci zvoleny ukazatele postavené na zajištění činností, které odstraní nedostatky a důvody 

nespokojenosti zákazníků a dále na produktivitě práce.  

 Perspektiva učení se a růstu 3.6.5.

Perspektiva učení se a růstu (někdy nazývaná jako potenciály) má za úkol připravit potřebný 

potenciál pro plnění cílů v ostatních perspektivách. Cíle této perspektivy jsou provázány s cíli 

perspektivy interních procesů. Potenciály totiž dávají základ pro jejich dosažení. Konkrétně 

k tomu dochází prostřednictvím zdrojů perspektivy potenciálů, tedy prostřednictvím 

zaměstnanců a jejich znalostí, technologií, inovační schopnosti, atd. [15], [19] Zkušenosti 

předních světových podniků odhalily, že zvláště v dnešním rychle se měnícím prostředí jsou 

nápady a návrhy na zlepšení zaměstnanců z „první linie“ pro konkurenceschopnost podniku 

velmi důležité. Ovšem neméně důležitými jsou i jejich znalosti, zkušenosti a know-how. 

Z tohoto důvodu je častým cílem této perspektivy mít nejen kvalitní personál, ale především 

spokojený a loajální personál. Tento cíl je často měřen pomocí ukazatele spokojenosti 

zaměstnanců. [15] 
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 Tvorba a implementace BSC 3.6.6.

Zaváděný BSC je potřeba chápat jako nový systém manažerského řízení, nikoliv pouze jako 

na další soubor měřítek, tím by byl již od začátku odsouzen k neúspěchu. Je proto nutné 

rozlišovat pojmy měřící systém a manažerský systém řízení. Měřící systém je pouhým 

nástrojem manažerského systému řízení podávající informace a zpětnou vazbu o 

implementaci strategického manažerského systému. [14] 

Projekty tvorby zavádění BSC systému můžeme obvykle rozčlenit na 2 etapy:  

1. fáze – Budování základního BSC 

2. fáze – Využití základního BSC pro vytvoření nového strategického systému řízení.  

První fáze je důležitá z toho důvodu, že se formuje projektový tým a celá organizace se 

proškoluje o metodách a principech BSC. Trvá podle odborné literatury zpravidla 4-6 měsíců. 

Druhou fázi některé podniky vynechávají, ale připravují se tak o většinu potencionálních 

efektů projektu BSC. V této fázi se vylaďují ukazatele systému, aby přesně odpovídaly cílům 

a vizím podniku. Tato fáze trvá cca 2 roky. [15] 

Postup implementace BSC se může lišit u každého autora. Můžeme se setkat s pěti krokovou, 

osmi krokovou, ale také třeba deseti krokovou implementací BSC. Všechny však popisují 

stejný proces, jen se nazývají jinak nebo se člení do jiné struktury.  

Implementace má několik postupných kroků:   

1. zhodnocení připravenosti firmy 

2. vytvoření organizačního, personálního a informačního zabezpečení projektu  

3. analýza a doplnění základních strategických dokumentů 

4. odvození klíčových strategických cílů a návrh měrných veličin ukazatelů 

5. stanovení cílových hodnot ukazatelů a návrh souboru strategických operací  

6. rozšíření implementace BSC na všechny organizační jednotky a stupně řízení  

7. zajištění plynulé integrace BSC do systému řízení podniku  

Prvních šest kroků v podstatě přestavuje 1. fázi tvorby a implementace BSC. Poslední krok 

potom přestavuje fázi druhou, což je velmi náročný a zdlouhavý proces. [15] 

V následující části budou podrobněji rozebrány jednotlivé kroky implementace systému.  
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Zhodnocení připravenosti firmy 

Před samotným vytvořením systému je v prvé řadě nutné zhodnotit, zda je firma připravena 

na zavedení systému BSC. Není-li tomu tak, je třeba nejprve zahájit kroky k jejímu 

připravení. Proto může v praxi uvedení BSC do života firmy trvat i několik let.  

V této fázi je vhodné provést základní analýzy, které zhodnotí schopnosti a potenciál podniku 

pro implementaci systému. Analýzy by měly zahrnovat důležité aspekty, kterými jsou zjištění 

a ocenění přínosů ze zavedení BSC, kontrolu připravenosti strategického řízení a 

informačních systémů na zavedení systému, sladění BSC s probíhajícími rozvojovými 

aktivitami, vyjasnění zdrojů a rozsahu projektu, odhad rizik a kalkulaci nákladů zavedení 

systému, určení priorit jednotlivých jednotek a stanovení předběžného časového 

harmonogramu zavádění projektu s informací, zda se začne s projektem celopodnikově či 

bude vytvořen pilotní projekt na jedné z jednotek podniku. [15] 

Výstupem této fáze by mělo být především rozhodnutí vrcholového managementu o zahájení 

či nezahájení realizace projektu BSC a také stanovení předběžného harmonogramu realizace a 

nákladů na projekt. [15] 

Zároveň se domnívám, že by právě v této fázi měla být diskutována strategie podniku. Ta by 

měla být vyjasněna. Úloha strategie v BSC je zcela zásadní, proto by měla být strategie 

představena a vysvětlena všem členům vrcholového vedení i týmu pro tvorbu BSC a zároveň 

by mezi všemi členy obou skupin měla panovat shoda o firemní strategii. Je důležité se 

přesvědčit o tom, že všichni pochopili strategii správně, souhlasí s ní a budou ochotni tuto 

strategii šířit dále mezi ostatní zaměstnance, které tak budou zapojovat do podpory BSC jako 

cesty k dosažení strategických cílů podniku. [14] 

Vytvoření organizačného, personálního a informačně zabezpečení projektu 

Nejdůležitější úkol této fáze představuje jmenování vedoucího projektu a vytvoření 

projektového týmu. A následně proškolení projektového týmu o BSC a jeho tvorbě, aby 

všichni členové týmu dokázali vytvořit podrobný plán realizace projektu. Při tom by měly být 

zohledněny kritické faktory úspěchu a klíčové ukazatele výkonnosti. A opomenout nelze ani 

zapojení ostatních zaměstnanců a vytvoření pozitivního pohledu všech zaměstnanců na 

zavedení a fungování BSC. [15] 

Analýza a doplnění základních strategických dokumentů 

Za základní strategické dokumenty považujeme výstupy ze strategické analýzy. Podrobný 

postup strategické analýzy byl rozebrán v kapitole 3.1. [15] 
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V tomto kroku je velice důležité si objasnit strategii, neboť od strategie se odvíjí samotná 

tvorba systému, stanovují se dílčí cíle podniku a v návaznosti na ně také ukazatele systému.  

Odvození klíčových strategických cílů a návrh měrných veličin ukazatelů  

Mezi klíčové činnosti tohoto kroku patří následující činnosti:  

 odvození klíčových strategických cílů pro perspektivy BSC 

 vytvoření schémat kauzálních vztahů příčiny a důsledku mezi cíli 

 vytvoření návrhu vhodných ukazatelů pro měření jednotlivých cílů 

Klíčové strategické cíle pro jednotlivé perspektivy jsou vytvořeny rozložením vrcholového 

ukazatele na ukazatele dílčí připadající na jednotlivé perspektivy. Mezi těmito cíli jsou 

kauzální vztahy příčiny a důsledku, které se zpravidla zobrazují ve formě strategické mapy 

cílů eventuálně sérií vět postavených na principu „Jestliže…, potom…“. V podstatě se jedná o 

myšlenku, že pokud se nějak změní jeden konkrétní ukazatel, potom to bude mít vliv na jiný 

konkrétní ukazatel (nebo více ukazatelů). [14] 

V této etapě je třeba mít na paměti myšlenku, že „jádro tvoří strategické cíle, nikoliv jejich 

měřítka“ [19 str. 61] 

Následně se každému cíli přiřadí 1 či více měřítek, které dokáží zhodnotit plnění či neplnění 

cíle.  

Stanovení cílových hodnot ukazatelů a návrh souboru strategických operací 

Z minulého kroku již jsou stanoveny cíle, ale pro hodnocení výkonnosti podniku je třeba ke 

každému cíli stanovit i cílovou hodnotu, pro nejbližší období. Taková hodnota musí být reálně 

dosažitelná, ale zároveň by její dosažení mělo být i náročné, aby to podniku neumožnilo 

polevit v jeho snaze stále se zlepšovat. [15] Cílové hodnoty se dají vytvořit z výsledků 

minulých období, z hodnocení zákazníků a zaměstnanců nebo odhadem. [19] 

Rozšíření implementace BSC na všechny organizační jednotky a stupně řízení  

Jedná se o takzvanou fázi „roll-out“. BSC se při svém vytváření zpravidla vytváří ve formě 

pilotního projektu na 1 organizační jednotce a podle jeho výsledků a úspěchů nebo neúspěchů 

se pak přistoupí nebo nepřistoupí k jeho rozšíření na ostatní organizační jednotky. Jedná se 

vlastně jen o aplikaci předchozích 2 kroků na více organizačních jednotkách. [19] 

Tento krok v sobě zároveň zahrnuje i kontrolu, že BSC dílčích organizačních jednotek 

koresponduje s BSC celého podniku a že plnění BSC jednotlivými organizačními jednotkami 

povede k plnění BSC na celopodnikové úrovni. To znamená, že plnění celopodnikových cílů 

bylo plně zahrnuto do BSC jednotlivých organizačních jednotek, kde je zaváděno. [15] 



 

34 
 

Zajištění plynulé integrace BSC do systému řízení podniku 

BSC, jak již bylo zmíněno, by měl být podniky chápán jako způsob strategického řízení, který 

podniku přináší zpětnou vazbu a tím mu umožňuje zapojit se do procesu kontinuálního 

zlepšování sebe sama. Pro úspěšnou implementaci je potřeba především zapojení 

strategického controllingu, jenž bude sledovat realizaci strategických operací BSC, dále pak 

integraci BSC do systému strategického a operativního řízení a také do systému reportingu  a 

řízení zdrojů. [15] 

V případě, že by podniky tuto fázi vynechaly, připravily by se tím o dlouhodobý efekt BSC. 

Přineslo by jim to pouze silnější jednorázové zaměření na strategii, ale již ne dlouhodobý vliv, 

který je dán právě pravidelným sledováním BSC a strategickou zpětnou vazbou, kterou 

podniky používají k učení se a ke kontinuálnímu zlepšování se. [19] 

  Strategie 3.7.

Firemní strategie bývá skrytá v interních (někdy tajných či důvěrných) materiálech a 

dokumentech podniku. Často se vyskytují v zakládacích dokumentech, zápisech z valné 

hromady či sděleních managementu. Strategie nemusí být ani písemně vyjádřená. Může to být 

jen vize či směr, kterými vlastník podniku či jeho ředitel chtějí, aby se podnik ubíral. Ale v 

praxi jde především o realizaci strategie ve firmě a její hodnocení. [6] V tomto směru je 

navrhovaný koncept Balanced Scorecard pro podnik velmi vhodným nástrojem, neboť nutí 

podnik v rámci jeho zavádění zrevidovat a případně doplnit či zcela přeformulovat strategii 

podniku a zároveň je i prostředkem k její realizaci. V neposlední řadě díky strategické zpětné 

vazbě, která je součástí konceptu, umožňuje podniku hodnotit plnění strategie a otevírá 

možnost kontinuálního zlepšování se. Zpětná vazba a následná revize strategie a akcí 

spojených s její realizací by rozhodně neměly být pouze jednorázovou akcí, ale systematicky 

a periodicky prováděnou činností. [14] 

Existuje více typů strategie. Rozlišujeme strategii podle jejího hierarchického uspořádání na: 

 corporate strategy – vrcholovou podnikatelskou strategii  

 business strategy – obchodní strategii 

 funkční strategii – tedy strategii pro jednotlivé funkce podniku, např. marketingovou 

strategii, strategii řízení výroby či strategii řízení lidských zdrojů [6] 

Realizace strategie podniku bývá často spojena se změnami – drobnými změnami i změnami 

zásadního charakteru. [6] Změny ve firmě vyvolávají často mezi zaměstnanci negativní 

emoce a odpor k tomu zapojit se do změn. Jejich zapojení do realizace strategie a především 
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pak získání jejich podpory je proto jedním ze zásadních faktorů úspěchu realizace strategie 

podniku a konceptu BSC. [14] 

  Výhody a nevýhody BSC 3.8.

Každá změna má své výhody a nevýhody. Pro její uvedení do praxe je nutní, aby výhody 

převažovaly nad nevýhodami.  

Mezi základní výhody BSC patří: [20] 

 zaměření na společnost jako celek 

 hodnotí dlouhodobou úspěšnost podniku na základě plnění strategie a poslání podniku 

 pomáhá podniku soustředit se na klíčové cíle a ukazatele 

 zobrazuje kauzální vztahy mezi cíli 

 převádí cíle do reálných akcí 

 propojuje cíle jednotlivých provozoven s cíli celé organizace 

 podporuje aktivní zapojení zaměstnanců 

 shrnuje podklady podstatné pro strategické rozhodování do stručné, jasné a nepříliš 

obsáhlé formy 

Mezi nevýhody BSC patří: [20] 

 časová náročnost 

 riziko nepochopení konceptu 

 riziko špatné volby ukazatelů 

 riziko neakceptace BSC zaměstnanci podniku 
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4. ANALYTICKÁ ČÁST 

  Základní údaje o společnosti 4.1.

Obchodní firma: KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí 

Sídlo: Tvardkova 1191, 562 13, Ústí nad Orlicí 

Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku a je vedeno u krajského soudu v Hradci Králové 

pod spisovou značkou DrXVIII vložka 352. 

Předmětem podnikání podniku dle zápisu v obchodním rejstříku je: [21] 

 řeznictví a uzenářství 

 hostinská činnost 

 silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší 

povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o 

největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 

 pekařství, cukrářství 

 prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 

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

o „výroba potravinářských a škrobárenských výrobků 

o vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 

o výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových 

záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů 

o přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti 

o zprostředkování obchodu a služeb 

o velkoobchod a maloobchod 

o skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 

o provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb 

o ubytovací služby 

o poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, 

hostingové a související činnosti a webové portály 

o realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 

o pronájem a půjčování věcí movitých 

o poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 

o reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení 

o fotografické služby 
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o služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 

o provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu 

o mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 

o provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání 

kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 

o poskytování technických služeb 

o výroba, obchod a služby jinde nezařazené 

o nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)“ [20] 

 Popis společnosti 4.2.

„Jedná se o obchodní družstvo provozující síť maloobchodů se smíšeným zbožím čítající cca 

100 provozoven, vlastní velkoobchod, výrobnu studené kuchyně a nákladní dopravu. Síť 

maloobchodních prodejen je rozložena v regionu východních Čech, konkrétně na 

Orlickoústecku, Rychnovsku, Náchodsku a okrajově Svitavsku. Většina provozoven družstva 

se nachází na vesnicích nebo v menších městech.“ [12]  

Družstvo nabízí zákazníkům i další služby, mezi které patří služby Sazky, na vybraných 

provozovnách úsek rychlého občerstvení (Big Mini), fotokiosek, vinotéka nebo poštovní 

služby  formou franšízy (hlavně na vesnicích, kde Česká pošta zrušila své pobočky). [12] 

Družstvo je součástí skupiny COOP ČR, ta sdružuje téměř 50 družstev ve Svazu českých a 

moravských spotřebních družstev (SČMSD), dále také provozuje 2 nákupní centrály:  COOP 

centrum se sídlem v Praze a COOP Morava se sídlem v Brně. Tyto aliance zajišťují 

sdružených družstvům nákup některých dodávek. [12] 

Posláním družstva je svým členům, jakož i ostatním zákazníkům poskytovat kvalitní služby a 

zboží s důrazem na podporu regionálních dodavatelů a výrobků. Jeho velmi silnou stránkou je 

široká členská základna čítající k 31. 12. 2016 5 047 členů a umístění provozoven ve 

strategických lokalitách – tedy na sídlištích, blízko náměstí či návsí a škol. Družstvo 

provozuje v několika malých a menších obcích i provozovny, které jsou ztrátové, ale vedení 

družstva, členské základny i obce si přeje zachování jejich provozu pro občany. Pouze 6 

provozoven je zčásti financováno dotací z rozpočtu obce. Družstvo vytvořilo řadu členských 

výhod a benefitů pro členy. [12] 

Pro družstvo je velmi důležitá právě podpora regionálních dodavatelů, jakož i sociální a 

ekologické působení družstva v regionu, které má pozitivní vliv na mínění zákazníků i jejich 

vztah a věrnost k družstvu. [22] Družstvo podporuje regionální organizace neziskového 

charakteru – např. v akci „Společně za úsměv“ v letech 2013 až 2016, kdy společně se 
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zákazníky podpořily neziskové organizace v regionech působnosti družstva nebo pro 

orlickoústeckou nemocnici. [12] 

Družstvo se potýká se silnou konkurencí na trhu. Mezi hlavní konkurenty patří především ve 

městech supermarkety Kaufland, Tesco, Lidl, Penny Market a Billa, ale ani drobní 

podnikatelé, síť maloobchodů Hruška, CBA, Qanto. V poslední době se otevírají večerky 

vietnamských obchodníků, kteří přešli z prodeje textilu k prodeji potravin. Většina 

konkurence láká zákazníky především politikou nízkých cen a výrazných slevových akcí. [23] 

Historie družstva: 

„Družstvo bylo založeno 6. listopadu 1898 v Ústí nad Orlicí jako Konzumní, výrobní, 

zásobní, skladní stavební a úvěrní jednotu pro Ústí nad Orlicí s první provozovnou v Ústí nad 

Orlicí na Velkých Hamrech. V době založení se jednalo o tzv. „společenstvo s obmezeným 

ručením“ a jeho hlavními myšlenkami bylo: nabízet spotřební zboží za „střední tržní ceny“, 

vzdělávat zaměstnance a pro členy rozdělovat podíly na kapitálu podle výše nákupu. Od té 

doby se družstvo pomalu rozrůstalo. Nejvýraznějšího růstu dosahovalo družstvo během éry 

komunismu. Od roku 1957 pak družstvo využívalo oficiální název Jednota, spotřební 

družstvo. V roce 1989 mělo 245 provozoven.“ [12] V roce 1992 došlo k transformaci družstva 

a jeho vypořádání se státem, kdy se družstvo vrátilo ke svému původnímu poslání. Síť 

provozoven se výrazně zmenšila. „V roce 1993 bylo do obchodního rejstříku zapsáno již 

transformované družstvo pod obchodní firmou: KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad 

Orlicí. Od roku 1993 družstvo pokračuje ve své činnosti a vybudovalo několik nových 

provozoven. [24] Především v posledních letech družstvo diverzifikuje portfolio nabízených 

služeb, mezi které patří např. vybudování 3 samoobslužných čerpacích stanic, nabídka 

několika malých hobby marketů umístěných při větších provozovnách se zaměřením na 

sezónní zboží pro dům a zahradu, občerstvení a vinotéka.“ [12] Dále také služby pošty, 

pultový prodej čerstvého masa a internetový prodej potravin zatím pouze v Ústí nad Orlicí a 

Lanškrouně známý pod názvem COOP-BOX. [12]  
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Organizační struktura  

Strukturu družstva vyjadřuje následující obrázek.  

(Zdroj: KONZUM. Pro členy: Struktura družstva) 

V čele managementu družstva stojí ředitel Ing. Miloslav Hlavsa.  

Management družstva tvoří:  

 Ing. Zdeněk Šembera, vedoucí ekonomické skupiny 

 Tomáš Pokorný, vedoucí skupiny logistiky a marketingu 

 Mgr. Miroslava Havlová, vedoucí provozní skupiny 

 Ing. Tomáš Motyčka, vedoucí technické skupiny 

 JUDr. Eva Vacková, vedoucí právního oddělení [25] 

Členové managementu stojí v čele jednotlivých skupin, které obstarávají chod hlavních 

činností družstva. Těmi jsou prodej zboží, provoz velkoobchodního skladu, výroba 

potravinářských výrobků (zejména lahůdek), nákladní doprava, administrativa a pomocné 

činnosti jako je údržba nebo domovní správa.  

Obrázek 5: Struktura družstva 
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  Analýza vnějšího prostředí 4.3.

 Analýza SLEPTE 4.3.1.

Sociální faktory 

Sociální faktory lze popsat jako souhrn demografických faktorů a charakteristiky práce a 

dostupnosti pracovní síly.  

Demografické faktory 

Podnik má své provozovny umístěny ve východních Čechách. Sídlo společnosti je v Ústí nad 

Orlicí. Všechny provozovny se nacházejí na vsích či v menších městech (max. 15 000 

obyvatel). A jsou v dojezdové vzdálenosti max. 2 hodiny od sídla společnosti. V regionech 

působnosti je většina obyvatel středoškolsky vzdělaná, ale je zde i mnoho lidí pouze se 

základním vzděláním. Naopak vysokoškolsky vzdělaných lidí je ve městech a v obcích, kde 

družstvo působí málo. Je to dáno především tím, že vysokoškolsky vzdělaní lidé žijí ve 

velkých městech, kde družstvo nepůsobí.  

S tím souvisí o rozdělení příjmů obyvatel. Družstvo dosahuje větších tržeb ve městech, 

speciálně pak ve městech, kde jsou větší firmy a větší pracovní příležitosti. Naopak na 

vesnicích družstvo dosahuje menších tržeb, neboť lidé zaměstnaní na vesnicích či malí 

živnostníci mívají lidé menší mzdy a obyvatelé vesnic, kteří jezdí do měst za prací, si většinou 

raději nakoupí ve větším městě cestou z práce domů.  

Charakteristika trhu práce a dostupnost pracovní síly 

V regionech působnosti začíná být problém sehnat i nekvalifikovanou pracovní sílu, protože 

automobilka Škoda v Kvasinách včetně firem, které jim dodávají součástky, poptává velké 

množství pracovní síly. Sehnat vyučenou prodavačku je dnes výrazně složitější, proto si 

družstvo na pozice řadových prodavaček a pokladních vybírá nekvalifikovaný personál a ten 

si musí zaučit. Ještě náročnější je sehnat zaměstnance na pozice vedoucího či zástupce 

vedoucího provozovny. Na takového zaměstnance jsou kladeny vyšší nároky a přesto, že si je 

družstvo zaučuje samo, není o tyto pozice velký zájem (především z důvodu hmotné 

odpovědnosti spojené s touto pozicí).   
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Legislativní faktory 

Podnik dodržuje všechny platné legislativní normy, které se na něj v souvislosti s předmětem 

podnikání vztahují, tj. obchodní právo, pracovní právo i daňové právo. Legislativa na 

podnikatele v posledních letech klade stále vyšší nároky. Aktuálně je od 1. prosince 2016 

v platnosti zákon o elektronické evidenci tržeb. Ten však pro podnik neznamená nijak 

výrazně vyšší zátěž. Družstvo již několik let eviduje veškeré tržby na pokladnách a 

elektronicky je ukládá do svého pokladního systému. Družstvo důsledně dbá na dodržování 

veškerých hygienických, bezpečnostních i požárních předpisů.  

Ekonomické faktory 

Ekonomické faktory lze popsat jako souhrn makroekonomické situace, přistup k finančním 

zdrojům a daňové faktory.  

Makroekonomická situace 

Od roku 2012 je míra inflace nízká, v současné době se pohybuje zhruba na 0,7 %. HDP 

v posledních třech letech neustále rostlo, někdy rychleji, někdy pomaleji, až na hodnotu 

meziročního nárůstu o 2,3 % (k 31. 12. 2016). [26] To naznačuje, že se ekonomika pomalu 

začíná přehřívat a v následujících měsících či letech bude postupně meziročně klesat.  

Přístup k finančním zdrojům 

Přístup k finančním zdrojům v dnešní době není nijak obtížný. Úrokové sazby se stále 

pohybují na velmi nízké úrovni a získat přístup k finančním zdrojům tak není zvláště pro 

podnikatele s dlouholetou historií a dobrými finančními výsledky jako je analyzovaný podnik 

žádný problém.  

Daňové faktory 

V současné době na podnikatele asi nejvýrazněji působí daně z příjmů a daň z přidané 

hodnoty. Sazby daní z příjmů jsou aktuálně stanoveny na 15 % pro fyzické osoby a 19 % pro 

právnické osoby. Sazby daně z přidané hodnoty jsou aktuálně základní sazba 21 %, dále 

snížená sazba 15 % a od ledna 2016 i další snížená sazba 10 %. Poměrně negativním 

daňovým faktorem jsou neustálé změny v daňových zákonech, které pro podniky znamenají 

náklady na školení účetních a riziko pokuty pro firmu při špatném vyčíslení daně.  
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Politické faktory 

Politická stabilita 

Politické podnebí v České republice není zcela stabilní. V průběhu několika posledních voleb 

se střídaly ve vedení státu pravicově a levicově orientované strany a často se také střídaly 

období škrtů a restrikcí s obdobími zvýšených přídělů jednotlivým ministerstvům a 

prostřednictvím nich do veřejných financí (zdravotnictví, školství, armády,…). Tyto neustálé 

změny celkově nepůsobí na obyvatelstvo ani na podnikatele příliš dobře, dochází k častým 

změnám a novelám zákonů.  

Politicko-ekonomické faktory 

Česká republika je obecně otevřená zahraničním investorům, ovšem nevytváří zahraničním 

investorům výrazně lepší podmínky pro zakládání svých podniků v ČR. V důsledku toho již 

několik let postupně pronikají zahraniční investoři a zahraniční firmy na český trh. Pro námi 

analyzovaný podnik znamená vstup velkých zahraničních řetězců do ČR a jejich působení zde 

značné riziko, neboť tyto holdingy se zpravidla vyznačují agresivní cenovou politikou, která 

láká zákazníky.  

Technologické faktory 

V České republice zvláště v posledních letech roste důraz na rozvoj technologie, vědy a 

výzkumu. Projevuje se to zvláště ve velkých městech, kde se budují vědecko-technologické 

parky. Vysoké školy a akademie věd se více věnují výzkumu a vývoji nových technologií. 

Někteří soukromí podnikatelé v rámci své podnikatelské činnosti se také věnují více výzkumu 

a vývoji a často na něm spolupracují i s vysokými školami či odborníky z oboru. Podnik 

v současné době nespolupracuje na žádném projektu v oblasti výzkumu či vývoje, neboť to 

není podstatné pro povahu jeho činnosti, avšak v posledních letech podnik je ochoten 

spolupracovat a spolupracuje se studenty ekonomických škol v řadách svých zaměstnanců či 

jejich rodinných příslušníků na závěrečných pracích, případně umožnění praxe studentů přímo 

na pracovištích družstva. Tato spolupráce spočívá v poskytování materiálů a informací a 

zpracování oponentského posudku vedoucím ekonomické skupiny, proto je zde prostor pro 

rozvoj v oblasti managementu či hodnocení výkonnosti podniku.  

Ekologické faktory 

V ČR se v posledních letech začíná více projevovat důraz na ochranu životního prostředí a 

ekologii. Jsou zaváděny nové zákony, nové předpisy (jak české, tak i Evropské Unie), ale také 
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místní vyhlášky, které se vztahují na podnikatele a některé z nich i na jednotlivce. Činnost 

analyzovaného podniku z povahy předmětu podnikání nepůsobí negativně na životní 

prostředí, proto není vázán legislativou na jeho ochranu. V rámci konkurenčního boje a 

působení na zákazníka však velmi dbá na ekologické důsledky své činnosti. Třídění odpadu a 

zamezení plýtvání vodou i energiemi je tedy pro družstvo již samozřejmostí a v budoucnu má 

v úmyslu, stejně jako jeho konkurenti, zaměřit se na ochranu životního prostředí a menší 

ekologickou zátěž ještě více.  

 Analýza oborového okolí 4.3.2.

Pro analýzu oborového okolí se nejvíce hodí pětifaktorový model sil Michaela E. Portera. 

Jedná se o analýzu odvětví a jeho rizik. Určuje, jaké konkurenční tlaky a rivalita na trhu 

působí podle interakce základních 5 hybných sil okolí. Těmi jsou:  

 hrozba nových konkurentů  

 rivalita od stávajících konkurentů  

 smluvní síla dodavatelů  

 smluvní síla odběratelů  

 hrozba substitutů  

Výsledkem jejich společného působení je ziskovost odvětví. Jejich vzájemný vztah je popsán 

v následujícím obrázku.  
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Obrázek 6: Porterův model 5 sil 

(Zdroj: [5]) 

Riziko vstupu potenciálních konkurentů  

Riziko vstupu nových konkurentů na trh je poměrně vysoké, a to z toho důvodu, že náklady 

na zavedení nové prodejny nejsou ve srovnání s jinými odvětvími tak vysoké. Konkurentem 

se může stát kdokoliv. Pro analyzovaný podnik jsou velkým rizikem jak nově příchozí velké 

konkurenční řetězce ze zahraničí, tak i malí živnostníci a vlastníci večerek. V posledních 

letech se především v menších městech, kde mimo jiné působí i družstvo, rozmohl trend, kdy 

obchodníci převážně asijského původu mění v důsledku nedostatku zákazníků své prodejny 

zaměřené původně na prodej textilu na večerky a obchody s potravinami či alkoholem. Ti jsou 

pro družstvo nemalým konkurentem, ve svých provozovnách se totiž zaměstnávají sami nebo 

zaměstnávají členy své rodiny a v důsledku úspory na mzdových nákladech pak mohou 

zákazníkům nabízet nižší ceny zboží.  

Rivalita mezi stávajícími konkurenty  

V tomto oboru je velmi silná konkurence z důvodu minimální diferenciace výrobků. 

Konkurenti nacházející se ve stejném regionu totiž nabízí většinou stejné zboží odebírané od 

stejných nebo podobných dodavatelů. Výjimku pak tvoří privátní značky jednotlivých 
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společností. Rivalita se projevuje především bojem o zákazníky prostřednictvím slevových 

akcí a masové reklamy vyzdvihující prodej tuzemských výrobků.  

Smluvní síla odběratelů  

Odběrateli jsou běžní zákazníci a členové družstva. Síla jednotlivců je minimální, ale 

v globálním měřítku mají na podnik velkou sílu. Ta se zpravidla projevuje jejich věrností k 

jednomu obchodu nebo naopak přelétavostí mezi obchody, které aktuálně nabízí pro ně 

nejvýhodnější akce a slevy.  

Spokojenost a věrnost zákazníků je obzvláště důležitá v odvětvích, kde je nabízeno stejné 

nebo pouze minimálně diverzifikované zboží, jako je tomu v obchodě. Zvláště pak menší 

prodejny a sítě prodejen musí uspokojit přání zákazníků, neboť nemohou cenou konkurovat 

velkým konkurenčním řetězcům.  

Smluvní síla dodavatelů  

Smluvní síla dodavatelů podniku může být relativně silná pro velké potravinářské firmy, 

například masny, pivovary a podobně, neboť podnik nepatří v regionech působnosti mezi 

největší odběratele, proto tak k nim tito velcí dodavatelé přistupují. Takoví dodavatelé často 

nejsou ochotni přistoupit na stejnou prodejní cenu pro družstvo, jako u velkých 

konkurenčních řetězců a mohou stanovit vyšší cenu.  

Naopak u malých dodavatelů je jejich smluvní síla vůči podniku malá, neboť se jedná o 

lokální dodavatele, kteří nejsou schopni své výrobky dodávat velkým řetězcům. Jedná se 

například o malé pekařské firmy.  

Podnik nemá žádného dodavatele, který by měl monopol na prodej daného zboží v regionu 

působnosti družstva, přesto mají díky výše uvedeným skutečnostem dodavatelé také jistou 

vyjednávací sílu.   

Hrozba substitučních výrobků  

Hrozba substitučních výrobků zde existuje, ale není až tak velká. Jednak lze substituovat 

pouze některé typy zboží a jednak substitutem prodávaného zboží může být v podstatě pouze 

jeho obdoba v rámci privátní značky nebo zboží jiného výrobce, který však není dodavatelem 

družstva. Takových dodavatelů ale v regionu mnoho není. Přestože mnoho zákazníků 

vyhledává substituty zboží v rámci privátních značek, velká část zboží nabízených družstvem 

i jeho konkurenty je shodná.  
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  Analýza vnitřního prostředí 4.4.

 Mc Kinseyho 7S faktorová analýza 4.4.1.

Jedná se o komplexní analýzu vnitřních faktorů společnosti a jejím základem je 7 oblastí.  

Strategie firmy 

Hlavním cílem firmy je dodávat svým i členům i ostatním zákazníkům kvalitní zboží a služby 

a vytvářet přiměřený zisk, který by umožňoval rozvoj družstva, zkvalitňování nabízených 

služeb i výplatu důstojné mzdy zaměstnancům.  

Družstvo dlouhodobě spolupracuje s místními dodavateli, od kterých odebírá čerstvé a 

kvalitní zboží. Ze zisku pak modernizuje současné provozovny, rozšiřuje portfolio svých 

nabízených výrobků, služeb či členských výhod a v neposlední řadě také odměňuje 

zaměstnance. Podnik má měsíční prémie, které jsou vázané na splnění požadované 

produktivity práce. Výše odměny byla odstupňovaná v závislosti na výši produktivity práce 

nad požadovanou normu. Družstvo se snaží zachovat pro pohodlí svých členů i občanů 

regionu provozovny i na vesnicích. Před několika lety začalo na některých provozovnách 

v menších obcích nabízet formou franšízy vybrané služby České Pošty, která v těchto 

vesnicích zrušila své pobočky.  

Struktura 

Podnik má poměrně širokou strukturu v závislosti na množství provozoven. Jeho struktura je 

v podstatě liniovou strukturou.  

Na vrcholu organizační struktury se nachází ředitel družstva Ing. Miloslav Hlavsa. 

V hierarchii pod ním se nacházejí vedoucí jednotlivých skupin a pod nimi pak vedoucí 

jednotlivých útvarů. Pod vedoucí provozní skupiny pak spadají tzv. instruktorky, které jsou 

nadřízenými zaměstnanci pro vedoucí jednotlivých provozoven a jsou prostředníkem 

k předávání informací. Pomáhají s řízením provozoven a řešením provozních problémů.  

Informační systémy 

V podniku se využívá kombinace ručních a elektronických způsobů zpracování informací. 

Prozatím zde není vytvořen jednotný informační systém. Podnik používá na prodejnách 

pokladně skladovací systém B.O.S.S. a ke zpravování účetnictví používá účetní systém na 

platformě MS DOS. K dalším dílčím analýzám je pak používán tabulkový procesor MS Excel 

a MS Word nebo Open Office.  
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Styl řízení 

Zaměstnanci mají své běžné povinnosti, které jsou vymezeny jejich pracovní pozicí. Jsou 

zaučeni a proškoleni k tomu, jak mají svou běžnou práci dělat, proto pokud si včas a správně 

plní své povinnosti, nemusí být příkazy nadřízeného použity. V případě, že zaměstnanci 

neplní sami vše tak, jak je po nich požadováno nebo je třeba udělat něco nad rámec běžných 

činností, pak nastupuje autokratický styl řízení. Přestože se prakticky veškeré řízení 

podřízených řídí domluvou a žádostí nadřízeného, ne příkazy, zaměstnanci se nijak nepodílí 

na rozhodování nadřízeného. Mohou sice navrhnout možná řešení, ale rozhodnutí je plně 

v kompetenci nadřízeného.  

Spolupracovníci 

Zaměstnanci jsou se svými znalostmi v dnešní době považování za největší nehmotný majetek 

podniku. Pokud chce být podnik úspěšný a chce obstát v dnešní celosvětové konkurenci, tak 

se bez kvalifikovaných a loajálních zaměstnanců neobejde. Podnik usiluje o to, aby mezi 

zaměstnanci v provozu i v managementu vládly dobré pracovní vztahy. Stejně tak by to mělo 

fungovat i mezi nadřízenými a podřízenými. V podniku fungují odbory. V případě problémů 

dochází k řešení nejprve s vedoucím. V případě, že spor není vyřešen, je možné požádat 

odborovou organizaci o pomoc.  

Co se týče informovanosti zaměstnanců o chodu firmy, k tomuto účelu jsou využívány zprávy 

přes firemní portál, případně přes pokladní systém B.O.S.S. Vedoucí prodejen jsou pravidelně 

svolávány na pracovní porady s vedoucími pracovníky družstva. 

Sdílené hodnoty (kultura firmy) 

Interní kultura podniku v současné době není příliš rozvinutá. Mezi zaměstnanci existují 

neformální vztahy, ale především mezi zaměstnanci jednotlivých provozoven či ústředí. 

Vztahy mezi zaměstnanci napříč provozovnami jsou spíše výjimkou z důvodu rozmístění 

jednotlivých provozoven v regionech působnosti družstva. V posledních několika letech se 

také na prodejnách stupňuje nespokojenost zaměstnanců, mezi zaměstnanci vznikají 

konflikty, a tím je napjatá atmosféra na pracovišti.  

Zaměstnanci družstva i družstvo samotné se řídí hodnotami družstva. Mezi ně patří: [22] 

 výhody členům  

 regionalista  

 společenská odpovědnost  
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 etika  

 ekologie  

 zdraví 

Výhody členům 

Členství v družstvu je otevřené každému, kdo sdílí stejné hodnoty a zásady jako družstvo. 

Zájmem družstva je poskytovat členům nadstandardní výhody v jeho podnikání, což podnik 

odlišuje od ostatních firem v České republice provozujících maloobchod.[22]  

Regionalita  

Podnik cítí hlubokou úctu a pokoru k regionu, kde vzniklo a působí. Vše, co podnik dělá, dělá 

ve shodě s regionem. Družstvo podporuje místní producenty a dodavatele, zaměstnance a 

místní spolky či neziskové organizace. Podnik považuje za důležité, aby i obyvatelé 

venkovských oblastí dostávali kvalitní služby a produkty od místních výrobců. Nákupem 

zboží a služeb od místních výrobců družstvo dává tisíce pracovních míst zaměstnancům 

v regionu své působnosti.[22]  

Společenská odpovědnost 

Družstevní hodnoty jsou pevně svázány se spravedlností a solidaritou. Podnik ve svých 

rozhodnutích vždy preferuje odpovědnost, otevřenost a péči o druhé a podporuje rozvoj 

občanské odpovědnosti.  

Podnik považuje své podnikání především za službu regionu, kde působí, a lidem, kteří v něm 

žijí. [22]  

Etika 

Podnik prosazuje v podnikání etické chování a slušnost, k čemuž jej zavazuje historie firmy i 

principy, na kterých je družstvo postaveno. Podnik se chová ke svým dodavatelům jako 

k partnerům, se kterými chce rozvíjet dlouhodobé vztahy a spolupráci. I ke svým 

zaměstnancům se družstvo chová důstojně a s respektem, k základním lidským právům.[22]  

Ekologie 

Podnik si je vědom své odpovědnosti vůči životnímu prostředí a vůči společnosti, ve které 

podniká. Součástí každodenních aktivit družstva je šetrný a ekologický přístup ke všemu, co 

podnik obklopuje.[22] 
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Zdraví 

Družstvo si váží zdraví svých zákazníků i zaměstnanců a v jeho rozhodnutích i činech je tato 

hodnota vždy respektována a preferována před ostatními.[22]  

Schopnosti 

Každý schopný manažer disponuje třemi složkami – schopnostmi, znalostmi a zkušenostmi. 

Manažer by měl svým jednáním a rozhodováním přispívat k rozvoji celého podniku a ke 

zvyšování potenciálu zaměstnanců. V dnešním rychle se měnícím prostředí je jednou 

z nejdůležitějších schopností rychle se adaptovat. Tímto směrem se ubírají i manažeři 

v analyzovaném podniku. Ředitel družstva organizuje školení a jiné vzdělávací akce, které 

vedou k rozvoji manažerských schopností vedoucích. Běžní zaměstnanci absolvují školení o 

bezpečnosti práce, HACCP a dále o pokladním systému B.O.S.S. a práci v něm. Pro 

zaměstnance nastupující na provozovnu nabízející služby České Pošty je organizováno 

samostatné školení.  

 SWOT analýza 4.5.

Z výše uvedených skutečností je možné sestavit SWOT analýzu, tedy analýzu silných a 

slabých stránek a příležitostí a hrozeb.  

Tabulka 1: SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

    

Silná členská základna Cena zboží 

Vyškolený personál Podnik nemá přehled o věrnosti a rentabilitě svých zákazníků 

Podpora regionálních výrobců a dodavatelů Napjatá atmosféra mezi zaměstnanci na některých provozovnách 

Členské výhody Vysoké zásoby 

Nabídka dalších služeb zákazníkům Vysoké ostatní provozní náklady 

Tradice a spolehlivost Podnik nehodnotí spokojenost zákazníků, kteří nejsou členy 

Podpora místních spolků a společenských akcí   

    

Příležitosti Hrozby 

    

Internetový obchod Konkurence 

Nabídka nových služeb a členských výhod 

Reklama 

Zvýšení výnosů 

Ztráta zákazníků  

Nedostatek vedoucích pracovníků na provozovnách 

  (Zdroj: Vlastní zpracování) 



 

50 
 

Za jeden z problémů považuji skutečnost, že podnik nezjišťuje spokojenost svých zákazníků 

nečlenů a nezahrnuje ji tak do svých plánů a rozhodnutí o budoucím vývoji družstva. Přitom 

odchod zákazníků je jednou z velkých hrozeb podniku. Členové, kteří tvoří nejvěrnější 

zákazníky, jsou pro družstvo základním kamenem. Ale i ostatní zákazníci mají pro družstvo 

velký význam. Cílem družstva je plnit potřeby svých členů, podle jeho typu. V případě 

obchodního družstva je to nabídka čerstvého zboží denní spotřeby. Spokojenost zákazníků je 

podle mého názoru v maloobchodě velmi důležitá, zvláště když si uvědomíme fakt, že 

družstvo nemůže cenově konkurovat velkým řetězcům. Z toho důvodu je pohled zákazníků 

velmi důležitý. V rámci této práce podniku navrhujeme zavedení konceptu Balanced 

Scorecard jako systému hodnocení výkonnosti a řízení podniku. Tento koncept zároveň 

napomáhá zefektivnění v oblasti interních procesů a měl by tedy vést ke snížení provozních 

nákladů. Zároveň je jedna ze základních perspektiv zaměřená i na zaměstnance, což 

napomůže podniku zjistit spokojenost zaměstnanců a co způsobuje napjatou atmosféru na 

některých provozovnách, eventuálně jak současný stav zlepšit.  
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 Finanční analýza podniku 4.6.

Současný finanční stav podniku dokáže popsat finanční analýza podniku a analýza vývoje 

finančních ukazatelů v čase. Pro tuto analýzu jsou použity výsledky zjištěné v rámci 

bakalářské práce uvedené ve zdroji 12, které byly aktualizovány o další roky s pomocí dat 

obsažených ve finančních výkazech podniku. Finanční situace podniku bude hodnocena na 

základě analýzy rozvahy, výkazu zisku a ztráty a analýzy poměrových ukazatelů.  

 Horizontální a vertikální analýza výkazů 4.6.1.

Horizontální analýza rozvahy 

Tabulka 2: Horizontální analýza vybraných komponent rozvahy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z horizontální analýzy rozvahy můžeme zjistit, že v roce 2011 došlo k poklesu celkových 

aktiv. To bylo způsobeno výrazným poklesem krátkodobých pohledávek na straně aktiv a 

poklesem krátkodobých závazků vůči zaměstnancům na straně pasiv. Jedná se o období 

zlepšování ekonomické situace po hospodářské krizi a proto je tento směr vývoje 

očekávatelný. Pokud se podniky nenacházely ve finančních problémech, byly ochotny počkat 

s inkasem prostředků od svých obchodních partnerů, kteří v době hospodářské krize měli 

problémy se splácením svých závazků. Mezi lety 2010 a 2011 lze zaznamenat výrazný pokles 

hodnoty krátkodobých závazků. Ten byl způsoben ukončením spoření zaměstnanců, což mělo 

výrazný vliv na pokles celkových krátkodobých závazků. Další pokles závazků můžeme 

sledovat i mezi lety 2015 a 2016.  Byl způsoben zavedením bankovního poplatku pro 

nadbytečná depozita na účtu bankou družstva s účinností od 31. 12. 2016. Aby podnik snížil 

Ukazatel

změna 

09/10 (v 

tis. Kč)

změna 

09/10 (v 

%)

změna 

10/11 (v 

tis. Kč)

změna 

10/11 (v 

%)

změna 

11/12 (v 

tis. Kč)

změna 

11/12 (v 

%)

změna 

12/13 (v 

tis. Kč)

změna 

12/13 (v 

%)

změna 

13/14 (v 

tis. Kč)

změna 

13/14(v 

%)

změna 

14/15 (v 

tis. Kč)

změna 

14/15 (v 

%)

změna 

15/16 (v 

tis. Kč)

změna 

15/16 (v 

%)

AKTIVA CELKEM 14 306 2,78 -16 817 -3,17 9 780 1,91 26 254 5% 4 584 1% -1 303 0% -8 580 -2%

Dlouhodobýmajetek -7 874 -3,24 -8 250 -3,51 -1 810 -0,80 -4 409 -2% 16 975 8% -13 180 -6% -532 0%

Dlouhodobý nehmotný majetek 2 648 252,70 -1 282 -34,69 -1 002 -41,51 -751 -53% -533 -81% -54 -42% -44 -59%

Dlouhodobý hmotný majetek -10 523 -4,39 -6 968 -3,04 -809 -0,36 -3 657 -2% 17 508 8% -13 126 -6% -488 0%

Finanční dlouhodobý majetek 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Oběžná aktiva 21 235 7,85 -10 543 -3,61 10 816 3,85 30 124 10% -12 539 -4% 12 187 4% -8 630 -3%

Zásoby -7 423 -5,37 2 485 1,90 -1 389 -1,04 5 227 4% -7 108 -5% -133 0% 4 865 4%

Zboží -7 396 -5,82 3 947 3,30 -4 418 -3,57 4 998 4% -13 464 -11% 15 149 14% 5 207 4%

Krátkodobé pohledávky 30 536 59,41 -16 678 -20,35 8 845 13,55 23 558 32% -13 010 -13% -8 075 -10% -1 855 -2%

Finanční majetek -1 878 -2,32 3 650 4,62 3 360 4,07 639 1% 8 279 10% 20 395 21% -11 640 -10%

Časové rozlišení aktiv 945 52,09 1 976 71,57 774 16,34 538 10% 148 2% -310 -5% 582 10%

PASIVA CELKEM 14 306 2,78 -16 817 -3,17 9 779 1,91 26 254 5% 4 584 1% -1 303 0% -8 570 -2%

Vlastní kapitál 17 137 4,80 13 037 3,48 11 043 2,85 11 372 3% 14 148 3% 17 711 4% 9 159 2%

Základní kapitál 57 0,34 260 1,54 618 3,61 669 4% 558 3% 381 2% 302 2%

Kapitálové fondy 1 642 8,35 94 0,44 57 0,27 55 0% 89 0% 53 0% 0 0%

Fondy ze zisku 13 028 4,24 15 333 4,79 12 675 3,78 10 245 3% 10 554 3% 13 466 4% 17 199 4%

Hospod.výsl.běž úč.období 2 410 17,95 -2 649 -16,73 -2 308 -17,50 403 4% 3 292 29% 3 496 24% -8 346 -46%

Cizí zdroje -2 884 -1,83 -30 252 -19,51 -1 082 -0,87 15 220 12% -12 267 -9% -18 892 -15% -18 455 -17%

Rezervy -5 518 -43,59 -3 912 -54,78 -276 -8,55 -125 -4% 808 29% 2 732 75% -1 955 -31%

Dlouhodobé závazky 854 8,51 2 086 19,16 -714 -5,50 -401 -3% 295 2% 492 4% -824 -7%

Krátkodobé závazky 6 621 5,08 -30 252 -22,07 592 0,55 16 888 16% -16 624 -13% -18 862 -18% -15 676 -18%

Bankovní úvěry a výpomoci -4 840 -100,00 1 826 100,00 -685 -37,51 -1 141 -100% 3 254 100% -3 254 -100% 0 0%

Běžné bankovní úvěry -4 840 -100,00 1 826 100,00 -685 -37,51 -1 141 -100% 3 254 100% -3 254 -100% 0 0%

Časové rozlišení pasiv 52 11,59 399 79,06 -181 -20,06 -339 -47% 2 703 706% -122 -4% 726 24%

horizontální analýza
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objem peněžních prostředků na svém bankovním účtu, přikročil k předčasnému splacení 

některých svých závazků.  

Tabulka 3: Vertikální analýza vybraných komponent rozvahy 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z vertikální analýzy podniku je vidět, že oběžná aktiva převažují nad dlouhodobým 

majetkem. Velikost oběžných aktiv se pohybuje mezi 50 a 60 procenty a pozvolna roste. 

Obchodní povahu činnosti podniku naznačuje i velikost zásob, které jsou tvořeny především 

zbožím. Zásoby tvoří více než čtvrtinu všech aktiv podniku a další čtvrtinu tvoří pohledávky a 

krátkodobý finanční majetek. Zásoby vykazují trend snižování jejich velikosti, to ovšem není 

způsobeno uzavíráním provozoven, ale snahou objednávat přiměřené množství zásob, a tím 

mimo jiné i snižovat množství odpisů prošlého zboží.  

Z pohledu pasiv je nejvíce peněžních prostředků vázaných ve fondech ze zisku. Zhruba 

čtvrtina pasiv je vázána v krátkodobých závazcích, ale jejich poměr se v průběhu sledovaných 

let snižuje. Za pozornost stojí i skutečnost, že podnik nevyužívá téměř žádné bankovní úvěry 

a výpomoci. Podnik využíval pouze roční kontokorentní úvěr, který je úročen sazbou 

odpovídající 3M Pribor navýšenému o přirážku 1,6 % p.a., který každoročně obnovoval až do 

konce září 2015.  

Ukazatel

Rok 

2009 (v 

%)

změna 

09/10 (v 

%)

Rok 2010 

(v %)

změna 

10/11 (v 

%)

Rok 2011 

(v %)

změna 

11/12 (v 

%)

Rok 2012 

(v %)

změna 

12/13 (v 

%)

Rok 2013 

(v %)

změna 

13/14 (v 

%)

Rok 2014 

(v %)

změna 

14/15 (v 

%)

Rok 2015 

(v %)

změna 

15/16 (v 

%)

Rok 2016 

(v %)

AKTIVA CELKEM 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%

Dlouhodobýmajetek 47% -6% 44% 0% 44% -3% 43% -7% 40% 7% 43% -5% 41% 1% 41%

Dlouhodobý nehmotný majetek 0% 243% 1% -33% 0% -43% 0% -55% 0% -81% 0% -42% 0% -59% 0%

Dlouhodobý hmotný majetek 47% -7% 43% 0% 43% -2% 42% -6% 40% 7% 43% -5% 40% 1% 41%

Finanční dlouhodobý majetek 0% -3% 0% 3% 0% -2% 0% -5% 0% -1% 0% 0% 0% 2% 0%

Oběžná aktiva 52% 5% 55% 0% 55% 2% 56% 5% 59% -5% 56% 4% 58% -1% 58%

Zásoby 27% -8% 25% 5% 26% -3% 25% -1% 25% -6% 23% 0% 24% 5% 25%

Zboží 25% -8% 23% 7% 24% -5% 23% -1% 23% -12% 20% 14% 23% 6% 24%

Krátkodobé pohledávky 10% 55% 15% -18% 13% 11% 14% 25% 18% -14% 15% -9% 14% -1% 14%

Finanční majetek 16% -5% 15% 8% 16% 2% 16% -4% 16% 9% 17% 22% 21% -9% 19%

Časové rozlišení aktiv 0% 48% 1% 77% 1% 14% 1% 5% 1% 2% 1% -5% 1% 12% 1%

PASIVA CELKEM 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%

Vlastní kapitál 69% 2% 71% 7% 75% 1% 76% -2% 75% 3% 77% 4% 80% 4% 83%

Základní kapitál 3% -2% 3% 5% 3% 2% 3% -1% 3% 2% 3% 2% 4% 3% 4%

Kapitálové fondy 4% 5% 4% 4% 4% -2% 4% -5% 4% 0% 4% 0% 4% 2% 4%

Fondy ze zisku 60% 1% 60% 8% 65% 2% 67% -2% 65% 2% 67% 4% 69% 6% 74%

Hospod.výsl.běž úč.období 3% 15% 3% -14% 3% -19% 2% -1% 2% 28% 3% 24% 3% -45% 2%

Cizí zdroje 31% -4% 29% -17% 24% -3% 24% 7% 25% -10% 23% -15% 20% -16% 16%

Rezervy 2% -45% 1% -53% 1% -10% 1% -9% 1% 28% 1% 76% 1% -30% 1%

Dlouhodobé závazky 2% 6% 2% 23% 3% -7% 2% -8% 2% 2% 2% 4% 2% -5% 2%

Krátkodobé závazky 25% 2% 26% -20% 21% -1% 21% 10% 23% -14% 19% -17% 16% -16% 13%

Bankovní úvěry a výpomoci 1% -100% 0% 100% 0% -39% 0% -100% 0% 0% 1% -100% 0% 0% 0%

Běžné bankovní úvěry 1% -100% 0% 100% 0% -39% 0% -100% 0% 0% 1% -100% 0% 0% 0%

Časové rozlišení pasiv 0% 9% 0% 85% 0% -22% 0% -49% 0% 699% 1% -4% 1% 26% 1%

vertikální analýza
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Tabulka 4: Horizontální analýza vybraných komponent VZZ 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Horizontální analýza odhalila několik položek, u nichž došlo k výraznému meziročnímu 

nárůstu nebo poklesu hodnoty, ovšem vzhledem k jejich podílu na celkových tržbách za 

prodej zboží se jedná o zanedbatelné změny.  

Ve vývoji tržeb za prodej zboží lze vysledovat výraznější propad mezi lety 2009 a 2010, které 

byly způsobeny doznívající hospodářskou krizí. Další propad nastal mezi rokem 2015 a 2016. 

K největšímu meziročnímu poklesu došlo u prodeje mléčných výrobků, tabáku a alkoholu.  

Tabulka 5: Vertikální analýza vybraných komponent VZZ 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pro vertikální analýzu je jako základna výpočtu zvolena položka „Tržby za prodej zboží“. Je 

to z toho důvodu, že tato položka přináší podniku největší výnosy a její součástí je 

Ukazatel

změna 

09/10 (v 

tis. Kč)

změna 

09/10 (v 

%)

změna 

10/11 (v 

tis. Kč)

změna 

10/11 (v 

%)

změna 

11/12 (v 

tis. Kč)

změna 

11/12 (v 

%)

změna 

12/13 (v 

tis. Kč)

změna 

12/13 (v 

%)

změna 

13/14 (v 

tis. Kč)

změna 

13/14(v 

%)

změna 

14/15 (v 

tis. Kč)

změna 

14/15 (v 

%)

změna 

15/16 (v 

tis. Kč)

změna 

15/16 (v 

%)

Tržby za prodej zboží -85 499 -6% 9 151 1% 13 748 1% 32 120 2% 24 483 2% -2 981 0% -89 300 -7%

Náklady vynaložené na prodané zboží -73 737 -6% 6 862 1% 9 347 1% 29 945 3% 19 555 2% -1 465 0% -74 352 -7%

Obchodní marže -11 762 -5% 2 289 1% 4 401 2% 2 175 1% 4 928 2% -1 516 -1% -14 948 -6%

Výkony 703 1% 9 144 15% 10 279 15% -3 211 -4% -1 149 -1% -108 0% 2 723 4%

Výkonová spotřeba 519 0% -454 0% 8 026 8% 2 842 3% -8 736 -8% 9 029 8% -2 075 -2%

Přidaná hodnota -11 577 -6% 11 887 7% 6 654 3% -3 878 -2% 12 515 6% -10 653 -5% -10 150 -5%

Osobní náklady -642 0% 7 229 5% -589 0% 1 668 1% 3 330 2% -5 241 -3% 7 356 5%

Daně a poplatky -79 -7% 48 5% -42 -4% -3 0% 302 28% 289 21% 226 21%

Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku -339 -1% 1 865 8% -93 0% -957 -4% -1 373 -6% 1 102 5% -134 -1%

Ostatní provozní výnosy 2 849 65% -1 507 -21% -2 005 -35% -807 -22% 1 045 36% 139 4% 3 712 97%

Ostatní provozní náklady -1 034 -14% 1 991 32% 5 954 72% -4 236 -30% 654 7% 342 3% 958 9%

Provozní hospodářský výsledek 1 287 7% -4 281 -22% -4 074 -27% 3 341 30% 4 930 34% -5 258 -27% -11 504 -46%

Výnosové úroky 352 62% 405 44% 328 25% -417 -25% -456 -37% 202 26% -102 -18%

Nákladové úroky -244 -48% -181 -68% -33 -39% -2 -4% -2 -4% 5 11% -14 -33%

Ostatní finanční výnosy -60 -75% 889 4444% 185 20% 41 4% 491 43% 326 20% 433 33%

ostatní finanční náklady -203 -12% 503 33% 415 21% 654 27% 594 19% 25 1% -55 -2%

Hospodářský výsledek z finančních operací 125 -20% 738 -146% 41 18% -1 028 -378% -557 74% 498 -38% 400 -22%

Daň z příjmu za běžnou činnost -1 148 -26% -723 -22% -492 -19% 468 22% 1 081 42% -1 264 -35% -2 758 -56%

Hospodářský výsledek za běžnou činnost 2 560 19% -2 820 -18% -3 541 -27% 1 845 20% 3 292 29% -3 496 -24% -8 346 -46%

Hospodářský výsledek za účetní období 2 410 18% -2 649 -17% -2 308 -18% 403 4% 3 292 29% -3 496 -24% -8 346 -46%

horizontální analýza

Ukazatel
Rok 2009 

(v %)

změna 

09/10 (v 

%)

Rok 2010 

(v %)

změna 

10/11 (v 

%)

Rok 2011 

(v %)

změna 

11/12 (v 

%)

Rok 2012 

(v %)

změna 

12/13 (v 

%)

Rok 

2013 (v 

%)

změna 

13/14 (v 

%)

Rok 

2014 (v 

%)

změna 

14/15 (v 

%)

Rok 

2015 (v 

%)

změna 

15/16 (v 

%)

Rok 

2016 (v 

%)

Tržby za prodej zboží 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%

Náklady vynaložené na prodané zboží 83% 0% 83% 0% 83% 0% 82% 0% 83% 0% 83% 0% 83% 0% 83%

Obchodní marže 17% 1% 17% 0% 17% 1% 18% -1% 17% 0% 17% 0% 17% 0% 17%

Výkony 4% 8% 5% 14% 5% 13% 6% -6% 6% -3% 6% 0% 6% 11% 6%

Výkonová spotřeba 8% 7% 8% -1% 8% 7% 9% 0% 9% -9% 8% -9% 7% 5% 7%

Přidaná hodnota 14% 0% 14% 6% 15% 2% 15% -4% 14% 5% 15% 5% 16% 2% 16%

Osobní náklady 11% 6% 11% 4% 12% -1% 12% -1% 11% 0% 11% 3% 12% 12% 13%

Daně a poplatky 0% -1% 0% 4% 0% -5% 0% -3% 0% 26% 0% -21% 0% 29% 0%

Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku 2% 5% 2% 7% 2% -1% 2% -6% 2% -7% 2% -5% 2% 6% 2%

Ostatní provozní výnosy 0% 76% 1% -21% 0% -36% 0% -23% 0% 33% 0% -4% 0% 111% 1%

Ostatní provozní náklady 1% -8% 0% 31% 1% 70% 1% -31% 1% 5% 1% -3% 1% 17% 1%

Provozní hospodářský výsledek 1% 14% 2% -22% 1% -27% 1% 27% 1% 31% 1% 27% 2% -43% 1%

Výnosové úroky 0% 73% 0% 43% 0% 24% 0% -27% 0% -38% 0% -26% 0% -12% 0%

Nákladové úroky 0% -44% 0% -69% 0% -40% 0% -6% 0% -6% 0% -11% 0% -29% 0%

Ostatní finanční výnosy 0% -73% 0% 4411% 0% 19% 0% 1% 0% 41% 0% -20% 0% 43% 0%

ostatní finanční náklady 0% -6% 0% 33% 0% 19% 0% 24% 0% 17% 0% -1% 0% 5% 0%

Hospodářský výsledek z finančních operací 0% -14% 0% -145% 0% 17% 0% -371% 0% 71% 0% 38% 0% -17% 0%

Daň z příjmu za běžnou činnost 0% -21% 0% -22% 0% -20% 0% 19% 0% 40% 0% 34% 0% -53% 0%

Hospodářský výsledek za běžnou činnost 1% 27% 1% -18% 1% -28% 1% 17% 1% 27% 1% 24% 1% -42% 1%

Hospodářský výsledek za účetní období 1% 26% 1% -17% 1% -18% 1% 1% 1% 27% 1% 24% 1% -42% 1%

vertikální analýza
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maloobchodní obrat, který je základem mnoha dílčích analýz prováděných družstvem. 

Obchodní marže podniku se dlouhodobě udržuje na konstantní úrovni. To je dáno cenovou 

tvorbou postavenou na principu vstupní ceny zvýšené o marži. Při bližším prozkoumání 

vertikální analýzy je patrné, že většina obchodní marže je určena k úhradě osobních nákladů a 

energií. Jedná se o největší nákladové položky celého výkazu. A pokud podnik v rámci své 

strategie nechce snižovat osobní náklady, mnoho prostoru ke snižování celkových nákladů již 

nemá. Z tohoto důvodu se práce v další části zaměřuje na zlepšování finanční situace podniku 

primárně cestou zvyšování výnosů.  

 Analýza poměrových ukazatelů 4.6.2.

Pro analýzu poměrových ukazatelů podniku byly vybrány některé základní ukazatele 

rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti.  

Ukazatele rentability  

Tabulka 6: Vyhodnocení vybraných ukazatelů rentability 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hodnoty ukazatelů rentability aktiv, vlastního kapitálu i tržeb vykazují stejnou vývojovou 

tendenci, kterou je růst v prvních dvou sledovaných obdobích, následuje výrazný pokles 

z důvodu. Od roku 2013 dochází opět k růstu na původní nebo ještě vyšší hodnotu a v roce 

2016 potom velmi výrazný pokles způsobený výražným poklesem tržeb, a tím i zisku. 

Hodnoty rentability aktiv i tržeb jsou silně ovlivňovány obchodní činností podniku. Podnik 

vykazuje poměrně nízkou rentabilitu tržeb a lehce vyšší rentabilitu aktiv, které jsou však 

typické pro obchodní podniky.  

Srovnání s oborovým průměrem nebylo provedeno, neboť hodnoty v prvních letech 

analyzovaného období vykazovaly výraznou rozkolísanost hodnot ukazatelů způsobených 

pravděpodobně hospodářskou krizí.  

Ukazatele rentability 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ROA 3,57% 3,66% 3,09% 2,49% 2,53% 3,30% 4,17% 2,19%

ROE 3,76% 4,23% 3,41% 2,73% 2,75% 3,44% 4,09% 2,16%

ROS 0,94% 1,18% 0,97% 0,79% 0,80% 1,02% 1,26% 0,72%

Rentabilita tržeb z CF 0,49% 1,26% 1,60% 1,93% 1,15% 3,12% 2,13% 0,73%
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Graf 1: Vyhodnocení vybraných ukazatelů rentability 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rentabilita tržeb s CF vykazuje v první polovině sledovaného období odlišný trend. Je to 

způsobeno především kvůli úpravám nepeněžních složek pracovního kapitálu, které výrazně 

mění hodnotu CF z provozního toku podniku.   

Ukazatele aktivity 

Obecně se podniky snaží mít co nejkratší možnou dobu obratu pohledávek, neboť pohledávky 

pro podnik znamenají dosud nevyinkasované peněžní prostředky. Naopak u doby obratu 

závazků se podniky snaží platbu co nejvíce oddálit a platit až na konci splatnosti. Výjimku 

představuje pouze skonto, tedy možnost slevy za včasnou platbu.  

Tabulka 7: Vyhodnocení vybraných ukazatelů aktivity 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z analýzy těchto ukazatelů vyplývá pozitivní zpětná vazba o managementu závazků a 

pohledávek. Jak ukazuje tabulka i graf, doba obratu závazků několikrát převyšuje dobu obratu 

pohledávek, ale oba ukazatele vykazují v čase stejný trend změny, což je v pořádku. Pokud by 

podnik chtěl zlepšit tyto ukazatele, je vhodné zaměřit se na dobu obratu pohledávek a 

management inkasa pohledávek. Z mé praxe v družstvu vím, že družstvo nastavuje platbu 

svých běžných závazků na poslední možný den, kdy bude platba doručena odběrateli ještě ve 

splatnosti. Vzhledem k povaze podnikání a běžné délce splatnosti v tomto odvětví se skonto 

využívá pouze málo.  

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

P
ro

ce
n

tn
í 

v
y

já
d

ře
n

í 

Roky 

Ukazatele rentability 

ROA

ROE

ROS

Rentabilita tržeb z CF

Ukazatele aktivity 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Doba obratu pohledávek 3,62 6,63 5,73 6,98 9,68 8,75 7,24 6,06

Doba obratu závazků 20,00 25,08 24,98 24,87 25,28 23,40 18,39 16,20
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Graf 2: Vyhodnocení doby obratu závazků a pohledávek 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ukazatele likvidity 

Tabulka 8: Vyhodnocení ukazatelů likvidity 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že ukazatele běžné a pohotové likvidity se pohybují 

v doporučených hodnotách (2-3 pro běžnou a 1-1,5 pro pohotovou likviditu) a v čase se jejich 

hodnoty zvyšují. Dokonce v letech 2015 a 2016 doporučené hodnoty překračují. To je 

způsobeno snižováním objemu krátkodobých závazků. Velmi pozitivně jsou hodnoceny 

hodnoty okamžité likvidity, která se ve sledovaném období výrazně zvyšuje. I tato likvidita se 

pohybuje nad úrovní doporučených hodnot (více než 1). Hodnoty peněžní likvidity jsou díky 

poměrně nízkým hodnotám provozního CF pod úrovní doporučených hodnot, ale podnik má 

nízké CF především díky vyšším částkám úprav v oblasti pracovního kapitálu.  

Ukazatele zadluženosti 

Podnik ukazuje nízkou celkovou zadluženost, která je však pro tento podnik dlouhodobě 

typická. Podnik se při svém rozhodování řídí zásadou opatrnosti a také k rozdělování zisku 

přistupuje jinak než většina podniků. Podnik nerozděluje zisky minulých let svým vlastníkům, 

tedy členům, v poměru k jejich majetkové účasti v podniku, ale v poměru k jejich objemu 
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Doba obratu
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Ukazatele likvidity 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Běžná likvidita 2,00 2,13 2,59 2,69 2,59 2,88 3,62 4,28

Pohotová likvidita 0,98 1,17 1,36 1,47 1,49 1,67 2,16 2,44

Okamžitá likvidita 0,60 0,58 0,76 0,79 0,70 0,88 1,30 1,42

Peněžní likvidita 0,05 0,12 0,20 0,25 0,08 0,00 0,06 0,13
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nákupů. Objem měsíčních nákupů se člení do několika pásem a každému pásmu je přiřazeno 

procentní vyjádření podílu na zisku. Toto procento se vynásobí měsíčním objemem nákupů 

člena načtených na kartě a tyto peněžní prostředky se nahrají členům zpět na jejich členská 

konta a členové je mohou využít k platbě svých nákupů. To způsobuje, že se mezi vlastníky 

rozdělí menší část zisku, než je tomu u jiných právních forem podnikání. S vývojem času se 

poměr celkové zadluženosti ke koeficientu samofinancování vyvíjí ve prospěch zvyšování 

koeficientu samofinancování. Je to z toho důvodu, že nerozdělené zisky minulých let se 

z velké části převádějí do vlastního kapitálu, zatímco na straně cizího kapitálu se žádný velký 

nárůst nekoná. Bankovní úvěry družstvo dokonce zcela přestalo používat.   

 

Graf 3: Ukazatele celkové zadluženosti a koeficientu samofinancování 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Podnik je z pohledu ukazatelů úrokového krytí a doby splácení dluhu ve výborné pozici. 

Tabulka 9: Vyhodnocení vybraných ukazatelů zadluženosti 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Nezvykle vysoké hodnoty těchto ukazatelů jsou způsobeny výše zmíněným poměrem 

vlastního a cizího kapitálu a také dostatečným množstvím pohotových peněžních prostředků, 

které bylo komentováno již u hodnocení ukazatelů likvidity.  

 Závěrečné zhodnocení finanční analýzy 4.6.3.

Z finanční analýzy vyplynulo, že je hodnocený podnik ve velice dobré finanční kondici. 

Podnik nekryje své dlouhodobé potřeby krátkodobými zdroji, nemá problémy s likviditou ani 

se solventností. Dokonce se tyto ukazatele v průběhu sledovaných období ještě zlepšovaly. 

Výbornou finanční kondici podniku podporuje i fakt, že podnik nemá žádnou úvěrovou 

angažovanost. Družstvo disponuje dostatečnými vlastními finančními prostředky, proto byl 

v září 2015 ukončen i kontokorentní úvěr na financování oběžných prostředků. [23], [27] 

Analyzovaný podnik dosahuje velmi dobrých výsledků i v oblasti ukazatelů aktivity. Má 

Ukazatele zadluženosti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Úrokové krytí 36 73 189 255 283 388 548 425

Doba splácení dluhu 11,0 4,5 1,9 1,4 3,2 0,7 -0,2 -1,5



 

58 
 

velmi nízkou dobu obratu pohledávek, která je několikrát překročena dobou obratu závazků. 

Rentabilita podniku se pohybuje v běžných hodnotách pro finančně stabilní a silný podnik, 

ovšem jednotlivé typy rentability vykazují kolísání díky své velké fixaci na velikost tržeb 

z prodeje zboží. Rozkolísanost tržeb bohužel podniku neumožňuje získat včasné varování o 

odlivu zákazníků a riziku výrazného snížení tržeb. Proto pokud chce podnik nadále zlepšovat 

svoji výkonnost a posilovat svou finanční pozici i konkurenční pozici v rámci trhu, je vhodné 

finanční analýzu doplnit o hodnocení podniku v nefinančních oblastech. Mnohé 

z nefinančních ukazatelů dokáží podniku indikovat nebezpečí významnějšího budoucího 

poklesu tržeb.  
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5. VLASTNÍ NÁVRHY 

Cílem této práce je zhodnotit výkonnost analyzovaného podniku. Toho bude dosaženo 

sestavením uceleného systému Balanced Scorecard pro daný podnik, jehož cílem a ambicemi 

je objasnění strategie podniku a sestavení vyváženého systému ukazatelů, který dokáže změřit 

schopnost podniku dosahovat strategických cílů. Systém balanced Scorecard si také klade za 

cíl objevit případně zvyšovat již existující konkurenční výhodu či výhody podniku. Systém 

BSC byl pečlivě zvolen s ohledem na současný stav podniku a výsledky analýz provedených 

ve 4. kapitole. 

 Vize a strategie podniku 5.1.

 Strategické cíle 5.1.1.

Jak již bylo zmíněno v teoretické části, primárním cílem všech podniků je udržení dlouhodobé 

konkurenceschopnosti. Nejinak je tomu i u analyzovaného podniku. Konkrétně chce podnik 

rozvíjet svou konkurenční výhodu ve formě vlastního e-shopu s potravinami známého pod 

označením COOP-BOX. Podnik považuje za své poslání poskytovat kvalitní služby i výrobky 

svým členům a zákazníkům v regionu východních Čech. Proto podnik usiluje o zachování 

konkurenceschopnosti svých provozoven v menších městech a obcích, aby tak plnil svoje 

poslání. A právě z toho důvodu provozuje své prodejny a nabízí některé své služby v menších 

obcích a městech, aby tam byla možnost nákupu, ale i daších služeb pro členy dostupnější. 

Podnik považuje za svou prioritu kromě výše uvedených činností dále také snahu vytvářet 

přiměřený zisk, který je dále využíván ke zkvalitňování provozoven družstva a důstojnému 

odměňování zaměstnanců, za jejich mnohdy vyčerpávající práci.  

Podnik se řídí i dalšími principy, mezi něž patří principy družstevnictví či dlouhodobá 

podpora a spolupráce s lokálními dodavateli.  

 Strategická mapa 5.1.2.

Základním orientačním bodem celého systému je strategická mapa. Ta je postavena na 

kauzálních vztazích příčiny a důsledku. Ty jsou pro přehlednost uvedeny v tabulce 11.  

Pro cíle obsažené ve strategické mapě je dále třeba stanovit měřítka, na jejichž základě bude 

plnění cílů sledováno a hodnoceno. Pro přehlednost jsou uvedeny v tabulce 12. Měřítka jsou 

rozdělena do čtyř základních perspektiv stejně jako strategická mapa.  
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  Cíle podniku 5.2.

Hodnocení BSC je postaveno na hodnocení dosahování individuálních podnikových cílů. To 

jej výrazným způsobem odlišuje od hodnocení podniku metodou EFQM Excelence či 

srovnání pomocí benchmarkingu. Z tohoto důvodu mají cíle podniku v BSC nezastupitelné 

místo. Následující tabulka shrnuje základní cíle podniku spolu s cílem vrcholovým. 

Vrcholový cíl podniku je výrazně ovlivněn právní formou družstva a plněním jeho základního 

cíle, tedy potřeb svých členů.  

Tabulka 10: Cíle podniku 

(Zdroj: Vlastní zpracování)  

Na základě kauzálních vztahů mezi cíli podniku byla vytvořena strategická mapa znázorňující 

cíle jednotlivých perspektiv BSC včetně jejich vzájemných vztahů. Tato mapa je zároveň 

vodítkem pro management při snaze dosáhnout dlouhodobě lepších výsledků vrcholových 

ukazatelů. Zároveň může managementu napomoci zjistit, proč nedochází k očekávané změně, 

a případně co je potřeba zlepšit. 

Vrcholový cíl: 

1.
Zajistit svým členům jakož i ostatním zákazníkům v regionu východních Čech kvalitní služby a výrobky a vytvářet 

přiměřený zisk, tak aby mohly být zkvalitňovány obchodní jednotky a důstojně odměňováni zaměstnanci

Cíle ostatních perspektiv: 

F1: Vytváření vysokého zisku z prodeje zboží a služeb

F2: Růst tržeb internetového obchodu COOP-BOX

Z1: Spokojenost zákazníků

Z2: Udržení stávajích zákazníků a zisk nových (zaměření hlavně na udržení a zisk nových členů družstva)

Z3: Image společnosti

I1: Správné nastavení cenové hladiny zboží a služeb

I2: Zkvalitnění nabídky zboží a služeb (odstranění nedostatků z pohledu zákazníků)

I3: Zvýšení produktivity práce

U1: 
Udržení zaměstnanců na klíčových pozicích (hlavně vedoucích provozoven a jejich zástupců) a motivace řadových 

zaměstnanců k práci na vedoucí pozici 

U2: Zvýšení věrnosti zaměstnanců

U3: Zvýšení spokojenosti zaměstnanců
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Tabulka 11: Strategická mapa BSC 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  Měřítka BSC  5.3.

K měřítkům byla pro přehlednost doplněna i informace, jakým směrem by se jednotlivé 

ukazatele měly vyvíjet. Přesné vyhodnocení plánovaných hodnot je uvedeno v tabulce 18: 

Vyhodnocení ukazatelů BSC uvedené na straně 71.  

 

Vrcholový 

cíl: 

F: 

Z: 

I: 

U: 

Zajistit svým členům jakož i ostatním zákazníkům v regionu východních Čech kvalitní služby a výrobky a vytvářet přiměřený zisk, tak aby mohly být 

zkvalitňovány obchodní jednotky a důstojně odměňováni zaměstnanci

Udržení stávajích zákazníků a zisk 

nových (zaměření hlavně na udržení 

a zisk nových členů družstva)

Zkvalitnění nabídky zboží a služeb 

(odstranění nedostatků z pohledu 

zákazníků)

Zvýšení věrnosti zaměstnanců

Správné nastavení cenové hladiny 

zboží a služeb

Spokojenost zákazníků

Udržení zaměstnanců na klíčových 

pozicích (hlavně vedoucích 

provozoven a jejich zástupců) a 

motivace řadových zaměstnanců k 

práci na vedoucí pozici 

Vytváření přiměřeného zisku z 

prodeje zboží a služeb

Image společnosti

Zvýšení produktivity práce

Zvýšení spokojenosti zaměstnanců

Růst tržeb internetového obchodu 

COOP-Box
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Tabulka 12: Měřítka BSC 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Srovnání těchto měřítek s plánem zároveň slouží jako strategická zpětná vazba pro 

management, neboť podává informace o tom, zda podnik dosahuje svých strategických cílů 

dle plánu nebo nikoliv. V případě výraznějších odchylek od plánu zároveň funguje toto 

srovnání i jako varovný signál, že se podnik nepohybuje po trajektorii své strategie a vize.  

 Finanční perspektiva 5.3.1.

Jako vrcholový finanční cíl podniku byly zvoleny tržby za prodej zboží a služeb. Volba tohoto 

cíle byla provedena na základě analýzy podnikových cílů. Vzhledem k cíli podniku využít 

vytvořený zisk mimo jiné i na důstojné odměňování zaměstnanců, nemůže být jako vrcholový 

finanční ukazatel zvolen žádný ukazatel zisku, neboť by se musely provést další dílčí analýzy, 

zda zvýšení vrcholového ukazatele nebylo způsobeno snižováním mezd. Z tohoto důvodu 

byly jako vrcholový finanční ukazatel zvoleny tržby za prodej zboží a služeb. To zároveň 

dává základ pro částku určenou pro výplatu mezd. Management družstva se při určování 

prostředků určených na mzdy a k investicím do provozoven řídí pravidlem, že mzdy by měly 

mít zdroj v hlavní činnosti podniku, tedy v prodeji zboží a služeb. A zisky z jiné činnosti 

(např. zisky z prodeje dlouhodobého hmotného majetku) by měly být investovány zpět do 

dlouhodobého hmotného majetku.  

 

 

Ukazatel Plánovaný směr vývoje

F1: Zvýšení tržeb Zvýšení

F2: Podíl tržeb internetového obchodu na celkových tržbách Zvýšení podílu

Z1: Celková známka spokojenosti zákazníků bez spokojenosti s internotovým ochodem Snížení známky

Meziroční změna počtu členů Zvýšení počtu členů

Počet členů ukončujících členství v daném roce Snížení počtu odcházejících členů

Z3: Průměrná známka obecného hodnocení spokojenosti zákazníků Snížení známky

I1: Procentní zvýšení zisku z prodeje daného zboží či služby způsobené změnou ceny Zvýšení

Efektivita aktivit směřujících k odstranění nedostatků dle dotazníků zákazníků jako poměr 

zlepšení známky vůči nákladům na aktivity (změna známky/náklady na tyto aktivity)

Zvýšení hodnoty poměrovného 

ukazatele

Spokojenost zákazníků s nakupováním online Snížení známky

Zisk ze změny ceny výrobků a zboží
Zvýšení zisku z prodeje výrobků 

a služeb, u nichž se měnila cena

I3: Procento plnění produktivity práce provozovnami Stagnace nebo zvýšení

Počet provozoven plnící produktivitu práce na 100 a více procent Zvýšení

U1: Počet odchodů klíčovných zaměstnanců (zaměstnanců na vedoucích pozicích)
Snížení počtu odcházejících 

zaměstnanců

U2: Procento odchodu kmenových zaměstnanců v daném roce
Snížení procenta odcházejících 

zaměstnanců

Známka spokojenosti zaměstnanců s pracovními podmínkami Snížení známky

Spokojenost se mzdou Snížení známky

Kontinuální zvyšování mezd Zvýšení

Z2: 

I2: 

U3: 
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 Perspektiva zákazníků 5.3.2.

V rámci perspektivy zákazníků bylo provedeno dotazníkové šetření zkoumající spokojenost 

zákazníků s nabídkou zboží a služeb podniku. Dotazníky byly rozeslány na provozovny, aby 

měli možnost zapojit se i zákazníci, kteří nejsou členy družstva. Z dotazníkového šetření 

vyšlo mnoho závěrů, které budou podrobněji rozebrány v dalších odstavcích.  

Perspektivě zákazníků a zaměstnanců je v této práci i věnována zvýšená pozornost, neboť 

většina členů družstva (tedy majitelů družstva) je zároveň i zákazníky družstva a často také 

zaměstnanci družstva. Další rozdíl oproti jiným formám podnikání spočívá v tom, že družstvo 

nevyplácí členů podíl na zisku přímo a podle velikosti majetkového podílu v podniku, ale 

podle měsíčního množství nakoupeného zboží a služeb.  

Celková spokojenost zákazníků je jedním ze základních měřítek zákaznické perspektivy BSC. 

Dalšími jsou potom počet nových členů a počet členů, kteří ukončili své členství. Druhý ze 

jmenovaných ukazatelů může vyjadřovat, že odcházející členové nebyli dostatečně 

uspokojeni ze strany družstva. K tomuto ukazateli je vhodné doplnit analýzu důvodu ukončení 

členství. Mnoho členů je starších 70 let a zrušení členství může být z důvodu úmrtí.  

Dotazníkového šetření se zúčastnilo pouze 152 zákazníků, z toho bylo 64 členů družstva a 84 

nečlenů. Čtyři zákazníci na otázku členství v družstvu neodpověděli. Dotazníková forma 

zjišťování spokojenosti zákazníků se ukázala jako značně neefektivní. Bylo rozesláno celkem 

1 500 dotazníků. Návratnost je tedy pouhých cca 10 %. Proto podniku doporučuji zvážit 

zjišťování spokojenosti zákazníků pomocí jiné metody, např. metody účelových interview. 

Tento způsob je sice nákladnější, neboť musíme do nákladů zahrnout i mzdu člověka, který 

tyto rozhovory bude provádět, a také cestovní náhrady za cestu na jednotlivé provozovny. Od 

této metody se však očekává větší účast zákazníků.  

V tabulce níže doplňuji předpokládané náklady na účelová interview.  

Tabulka 13: Odhad nákladů na zjišťování spokojenosti formou interview 

  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Dotazníkové šetření bude trvat podle předpokladu trvat 15 dní. Při výpočtu bylo pro 

zjednodušení použito modelu s 20 pracovními dny v měsíci, náhradou za použití vlastního 

Hrubá mzda 17 000

SHM 22 780

Mzdové náklady za sběr 

dat formou interview
17 100

Cestovní náhrady 9 000

Náklady celkem 26 100
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vozidla ve výši 6 Kč za kilometr a 1 500 najetými km. Výše uvedené náklady jsou pouze 

hrubým odhadem.  

Další možností by bylo delegovat provádění účelových interview na zaměstnance 

provozoven. V takovém případě by bylo vhodné o tuto činnost požádat vedoucí či zástupce 

vedoucí provozovny, neboť zákazníci budou výrazněji vnímat, že družstvo má skutečný 

zájem o jejich názor. To by však mohlo negativně působit na spokojenost zaměstnanců. Již 

v současné době se v několika dotaznících spokojenosti zaměstnanců objevily názory, že mají 

zaměstnanci příliš mnoho pracovních povinnosti vzhledem k finančnímu ohodnocení. Pokud 

by zaměstnanci projevili ochotu provádět taková interview, pak by bylo možné na ně tuto 

činnost delegovat, ale pokud tuto ochotu sami neprojeví, pak bych tuto možnost 

nedoporučovala.  

Tabulka 14: Vyhodnocení obecné spokojenosti zákazníků 

  
(Zdroj: [28], [29] a vlastní zpracování) 

Z dotazníku spokojenosti zákazníků vyplynula podobná zjištění, jako z dotazníku členů, 

ovšem při hlubší analýze dotazníků členů a nečlenů družstva bylo zjištěno, že nečlenové 

družstva obecně hodnotí podnik horší známkou, než členové družstva. Pouze u čtyř otázek 

bylo průměrné hodnocení nečlenů podniku lepší než hodnocení členů. Nejvýrazněji se to 

projevilo u otázky atraktivity členských slev a výhod, kvality personálu, cenové úrovně a 

čerstvosti a kvality výsekového masa.  

Ze zjištěných výsledků vyplývá, že spokojenost členů družstva s cenovou hladinou se 

pohybuje na úrovni hodnot zjištěných družstvem v rámci ročního dotazníku spokojenosti 

členů. V roce 2016 byla spokojenost členů zjištěná v rámci dotazníkového šetření 

vytvořeného pro účely této práce na úrovni známky 2,67, ovšem celkovou průměrnou známku 

členové 2015 členové 2016

členové i 

nečlenové 

2016

nečlenové 

2016

Kvalita personálu 1,7 1,61 1,33 1,4

Cenová úroveň 2,67 2,69 2,75 2,83

Šíře a pestrost sortimentu 2,01 1,98 1,76 1,8

Otevírací doba prodejny a 

její dodržování
1,21 1,22 1,17 1,17

Atraktivita členských slev 

a výhod
2,00 2,04 2,14 2,25

Konzum vlastní zpracování

Obecné hodnocení
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výrazně zvyšuje průměrná známka nečlenů družstva, která byla ohodnocena průměrnou 

známkou 2,83.  

Naopak spokojenost zákazníků s kvalitou personálu se výrazně zlepšila, jak je vidět ve výše 

uvedené tabulce. Několik dotazníků dokonce obsahovalo pochvalu adresovanou personálu 

provozovny.  

Podle dotazníkového šetření vytvořeného pro účely této práce se zlepšila i spokojenost 

zákazníků se šíří a pestrostí sortimentu a otevírací dobou. Ovšem atraktivita členských výhod 

zaznamenala výrazné zhoršení především vlivem hodnocení nečlenů družstva, jak je vidět 

v tabulce 15.  

Tabulka 15: Srovnání spokojenosti členů družstva se sortimentem pečiva vypracovaného družstvem s 

vlastní studií vyhodnocení zákazníků družstva (členů i nečlenů) 

 

 
(Zdroj: [28], [29] a vlastní zpracování) 

Hodnocení sortimentu pečiva prováděné v rámci této práce vykazuje lepší výsledky než 

hodnocení členů družstva zjišťované družstvem. Z hodnocení členů a nečlenů zjištěného 

vlastním dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že u spokojenosti se sortimentem pečiva je 

hodnocení členů a nečlenů vyrovnané. Některé otázky hodnotili lepší známkou členové a 

některé nečlenové.  

členové 2015 členové 2016

členové i 

nečlenové 

2016

nečlenové 

2016

Jak hodnotíte kvalitu 

pečiva na prodejně?
1,67 1,6 1,53 1,55

Jak jste spokojeni s šíří 

sortimentu pečiva na vaší 

prodejně?

1,68 1,65 1,41 1,36

Jak jste spokojeni s 

nabídkou sladkého pečiva 

(koláče, koblihy, atd.)?

1,65 1,6 1,49 1,49

Uspokojuje vás nabídka 

pečiva v pozdních 

odpoledních hodinách?

2,23 2,12 1,77 1,73

vlastní zpracováníKonzum

Detailní hodnocení 

sortimentu pečiva
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Tabulka 16: Srovnání spokojenosti členů družstva v oblasti online nakupování z dotazníku členů 

(vypracovaného družstvem) a vlastní studie vyhodnocení zákazníků družstva (členů i nečlenů) 

  
(Zdroj: [28], [29] a vlastní zpracování) 

Z vlastního šetření v rámci této práce byl zjištěn výrazný pokles spokojenosti zákazníků 

s online nakupováním. Je nutné zdůraznit, že zjištěné výsledky nemusí být zcela průkazné, 

neboť na otázku o spokojenosti s nakupováním přes COOP-BOX odpovědělo pouze 15 

zákazníků (z toho 3 členové a 12 nečlenů družstva). Pokud by se jimi družstvo chtělo řídit, je 

důrazně doporučeno, toto šetření ještě doplnit o další analýzu spokojenosti zákazníků s touto 

službou například formou dalšího kola dotazníkového šetření.  

 Perspektiva interních procesů 5.3.3.

Perspektiva interních procesů je zaměřena na plnění 3 dílčích cílů. Těmi jsou správné 

nastavení cenové hladiny zboží a služeb, zkvalitnění nabídky zboží a služeb formou 

odstraňování nedostatků, na které upozorňují zákazníci, nebo které mají špatné hodnocení 

v dotaznících spokojenosti zákazníků. Posledním cílem této perspektivy je plnění produktivity 

práce.  

Z dotazníku zákazníků vyplývá nepříliš dobré hodnocení v oblasti cenové úrovně zboží a 

služeb nabízených družstvem. Z toho důvodu byl vybrán ukazatel procentní zvýšení zisku z 

prodeje daného zboží či služby způsobené změnou ceny. Princip je postaven na myšlence, 

zlevnit zboží, které je cenově elastické a které budou zákazníci kupovat více, pokud bude 

levnější. Konkrétně se doporučuje postupovat tak, že se před a po slevové akci spočítá zisk 

z prodeje zboží, u kterého byla v rámci akce snížena cena. A pokud bude některý druh zboží 

v době akce vykazovat vyšší zisk než před akcí (tedy před snížením jeho ceny), bude toto 

zboží zlevněno dlouhodoběji, aby bylo ověřeno, zda toto funguje i dlouhodobě.  

V případě, že bude nalezeno zboží, pro které bude snížení ceny dlouhodobě přinášet podniku 

vyšší zisk, než při klasickém způsobu stanovení ceny pomocí marže, pak bych doporučila 

podniku zlevnění těch druhů zboží a zároveň zahájení reklamní kampaně, jejímž cílem bude 

upozornit zákazníky na dlouhodobě levnější zboží. V důsledku by pak taková reklamní 

kampaň měla pomoci se snížením známky cenové úrovně v hodnocení zákazníků a zároveň 

ke zvýšení tržeb.  

členové 2015 členové 2016

členové i 

nečlenové 

2016

nečlenové 

2016

spokojenost se službou 

COOP-BOX
1,32 nehodnoceno 2,07 2,25

Konzum vlastní zpracování

Online nakupování
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Tento výpočet by měl být možný díky skladovému systému B.O.S.S., který umožňuje získat 

informace o počtu prodaného zboží konkrétního druhu ve vybraném časovém úseku. Zboží je 

v tomto pokladním systému vedeno v nákupních cenách a při znalosti prodejní ceny před a 

během slevové akce (dostupné v aktuálním letáku) je možné touto cestou spočítat zisk 

způsobený změnou ceny zboží v rámci slevové akce.  

Dalším ukazatelem perspektivy interních procesů je efektivita aktivit směřujících k odstranění 

nedostatků z dotazníků zákazníků. Účelem tohoto ukazatele je podnítit aktivity, které povedou 

ke zlepšení spokojenosti zákazníků. Dalším důvodem, proč byl ukazatel zvolen, je snížení 

známky spokojenosti zákazníků. Proto byla cílová hodnota ukazatele stanovena jako záporná 

hodnota. Ale při závěrečném hodnocení efektivity těchto aktivit bych doporučila i analýzu 

vývoje nákladů na zlepšení známky vzhledem k výslednému snížení známky spokojenosti, 

aby se z těchto aktivit nestala „černá díra“ na peníze s minimálním efektem na spokojenost 

zákazníků.  

Posledním zvoleným ukazatelem interních procesů je produktivita práce.  

Produktivita práce je jedním ze základních ukazatelů, které podnik dlouhodobě sleduje a 

vyhodnocuje. Pro účely hodnocení plnění strategických cílů podniku byly zvoleny 2 ukazatele 

shrnující závěry z analýzy produktivity práce: celková produktivita práce za všechny 

provozovny družstva a počet provozoven plnících produktivitu práce. Tyto ukazatele shrnují 

nejvýznamnější závěry z analýzy produktivity. BSC, jak bylo uvedeno v teoretické části, 

slouží jako podklad pro strategické rozhodování a hodnocení skutečností, které mají největší 

význam při plnění základního strategického cíle podniku. Avšak mnoho autorů se shoduje, že 

samotné BSC nestačí pro kompletní hodnocení výkonnosti podniku. Podrobnou analýzu 

produktivity práce i dalších ukazatelů by však mělo družstvo používat i nadále pro doplnění 

BSC.  

 Perspektiva učení se a růstu 5.3.4.

V perspektivě učení se a růstu byl hlavní důraz kladen na spokojenost zákazníků. Jak vychází 

ze strategické mapy i analýzy kauzálních vztahů, spokojenost zaměstnanců se promítá 

prostřednictvím chování zaměstnanců do efektivity procesů, produktivity práce, ale i do 

spokojenosti zákazníků.  

V rámci diplomové práce byly vytvořeny dotazníky spokojenosti zaměstnanců, které byly 

rozeslány zaměstnancům na všech provozovnách družstva. Tyto dotazníky byly anonymní a 

jejich vzor je přiložen v příloze 4 a 5.  
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Dotazník se zaměřil na několik základních témat. Těmito tématy jsou spokojenost 

zaměstnanců s kolektivem a pracovními podmínkami, motivace pro další setrvání v podniku, 

motivace k zájmu o vedoucí funkci a aktuální problémy k řešení.  

V úvodu bych opět chtěla zmínit statistiku. Bylo rozesláno téměř 650 dotazníků pro 

zaměstnance. Vrátilo se 131 vyplněných dotazníků. To znamená cirka 20 % návratnost 

dotazníků. Vzhledem k návratnosti dotazníků a obecné neochotě zaměstnanců sdělovat 

zaměstnavateli svoji spokojenost s prací bych i v budoucnu doporučila zjišťovat spokojenost 

zaměstnanců formu anonymních dotazníků. Pokud však má mít BSC smysl, je potřeba, aby 

byli zaměstnanci před další vlnou zjišťování spokojenosti informováni o BSC a o důležitosti 

jejich názoru a jejich spokojenosti. A zaměstnanci musí být také ujištěni o tom, že mohou 

otevřeně sdělit své názory a návrhy na zlepšení a budou vyslyšeni vedením podniku a 

nebudou za své názory postihováni.  

Z dotazníků vyplynulo mnoho závěrů a informací. Mezi nimi i informace spojená s grafem 

níže, že většina zaměstnanců má rádo svou práci. Z lidí, kteří odpověděli na tuto otázku, 92 % 

zaměstnanců odpovědělo kladně. Pouze 4 zaměstnanci odpověděli, že svou práci nemají rádi. 

To je velmi pozitivní fakt a zároveň je to základní kámen, na kterém lze budovat motivaci 

zaměstnanců k dalšímu setrvání v podniku a jejich většímu zapojení do procesu zlepšení 

výkonnosti.  

 

Graf 4: Vyhodnocení otázky: Máte rádi práci, kterou děláte? 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Ne zcela pozitivní je fakt, že přes 40 % zaměstnanců uvažuje nebo někdy uvažovalo o 

odchodu z podniku. To znázorňuje graf 4.   

Ano

Ne

Nevím
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Graf 5: Vyhodnocení otázek spojených s úvahou o ukončení pracovního poměru 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hlavním důvodem je ve většině případů mzda, která je v obchodě obecně nízká. Mezi další 

důvody pak patří chování nadřízených zaměstnanců, instruktorek a také nedostatečná snaha 

vedení podniku k udržení si zkušených a dlouholetých zaměstnanců. V pracovních 

podmínkách si zaměstnanci většinou stěžují na přesčasy. Velmi pozitivně je hodnocen fakt, že 

pouze 1 dotazník uváděl jako důvod k úvahám o ukončení pracovního poměru stížnosti 

zákazníků.  

I z dalších otázek na motivaci k setrvání u družstva převažovala finanční motivace. Změna 

osoby ve vedoucí pozici se ukazuje ve velké míře jako silně demotivující faktor, stejně tak 

jako možnost povýšení do vedoucí pozice.  

 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Graf 6: Vyhodnocení otázky motivace k setrvání v pracovním poměru u družstva 
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Problém s obsazování vedoucích pozic má podnik již delší dobu, proto se některé další otázky 

zaměřily právě na motivaci k zájmu o vedoucí pozici. Výše uvedené otázky a grafy dokazují, 

že osobnost a chování vedoucího zaměstnance má vliv na spokojenost zaměstnanců a jejich 

motivaci k setrvání u družstva. Dle názoru podniku je vedoucí zaměstnanec z řad 

zaměstnanců provozovny lepší, neboť zná pracovní povinnosti a dokáže lépe zhodnotit, které 

činnosti a v jakém rozsahu podřízení zaměstnanci v rámci své pracovní doby dokáží 

zvládnout a které již ne.  

 

Graf 7: Vyhodnocení otázky motivace k zájmu o vedoucí pozici 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

I z těchto otázek jasně vyplynula finanční motivace zaměstnanců.  

Možnost pracovat ve vedoucí pozici na zkoušku se zdá být jako motivující faktor pouze pro 

cirka třetinu zaměstnanců. Ovšem pro téměř 20 % zaměstnanců tato možnost vůbec není 

motivující.  
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na svou původní pracovní pozici 
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  Srovnání současného stavu s cílovými hodnotami BSC 5.4.

V rámci diplomové práce bylo navrženo vytvoření Balanced Scorerd podniku. Dále bylo 

provedeno vyhodnocení výkonnosti podniku s použitím BSC. Tabulka 18 zobrazuje 

vyhodnocení ukazatelů BSC podniku na základě srovnání skutečných hodnot ukazatelů 

s plánovanými hodnotami.  

Tabulka 17: Vyhodnocení ukazatelů BSC 

 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tržby za prodej zboží jsou spolu s maloobchodním obratem nejdůležitější ukazatele pro 

podnik. Z výše uvedené tabulky je vidět, že se podniku bohužel nepodařilo dosáhnout 

plánované výše tržeb. Vedení podniku je znepokojeno nepříznivým vývojem tržeb v roce 

2016, proto se zavázalo věnovat této oblasti zvýšenou pozornost a přijímat opatření pro 

krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé zlepšení. S tímto závazkem by podniku mohl pomoci 

BSC a především pochopení provázanosti cílů podniku v jednotlivých perspektivách BSC a 

zároveň důležitosti spokojenosti zákazníků a zaměstnanců podniku.  

Ukazatele počtu nových a odcházejících členů družstva fungují jako indikátor spokojenosti 

členů s plněním potřeb členů a atraktivitou členských výhod. Pokud se zvýší počet členů 

ukončujících své členství, je to pro podnik varovným signálem, že dostatečně neplní potřeby 

svých členů. Cílové hodnoty byly nastaveny jako procento z celkového počtu zákazníků 

v předcházejícím roce. Pro počet nových členů je plán pět procent a pro počet odcházejících 

členů pak jedno procento. Podniku se v oblasti akvizice nových členů nepodařilo dosáhnout 

plánovaných hodnot, ale jejich hodnota je na uspokojivé úrovni. Zlepšení v ostatních 

oblastech BSC by mělo pomoci podniku plánovaných hodnot dosáhnout. Oproti tomu 

hodnocení odchodu členů je uspokojivé. Skutečnost překročila plán pouze zanedbatelně.  

Ukazatel Jednotka
Současný 

stav

Cílové 

hodnoty

Frekvence 

měření

Tržby za zboží T Kč/rok 1 280 373 1 395 000 Ročně

Podíl tržeb internetového obchodu na celkových tržbách % 0,12 1 Ročně

Celková známka spokojenosti zákazníků bez spokojenosti s internetovým obchodem průměrná známka 1,69 1,5 Ročně

Počet nových členů v aktualním roce počet 221 252 Ročně

Počet členů ukončujících členství v daném roce počet 51 50 Ročně

Průměrná známka obecného hodnocení spokojenosti zákazníků průměrná známka 1,83 1,5 Ročně

Procentní zvýšení zisku z prodeje daného zboží či služby způsobené změnou ceny % - 2 Ročně

Efektivita aktivit směřujících k odstranění nedostatků dle dotazníků zákazníků jako 

poměr změny známky vůči nákladům na aktivity (změna známky/náklady na tyto 

aktivity)

index efektivity - <0 Ročně

Spokojenost zákazníků s nákupem v e-shopu průměrná známka 2,07 1,5 Ročně

Procento plnění produktivity práce provozovnami % 101,52 Min. 100 Ročně

Počet provozoven plnící produktivitu práce na 100 a více procent počet 60 106 Ročně

Počet odchodů klíčovných zaměstnanců (zaměstnanců na vedoucích pozicích) počet - 1 Ročně

Procento odchodu kmenových zaměstnanců v daném roce % 6,06 3 Ročně

Známka spokojenosti zaměstnanců s pracovními podmínkami průměrná známka 2,44 1,5 Ročně

Známka spokojenosti zaměstnanců se mzdou průměrná známka - 1,5 Ročně

Meziroční zvýšení mezd % změna 6,35 5 Ročně
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Ukazatele interních procesů byly zvoleny tak, aby podniku pomohly zlepšit spokojenost 

zákazníků. Z dotazníku zákazníků vyplynulo, že zákazníci vnímají z hodnocených oblastí 

nejhůře cenovou hladinu podniku. Věřím, že právě to je důvod, proč družstvu v minulém roce 

poklesly tržby z prodeje zboží. Bohužel v současné době nelze zhodnotit všechny ukazatele, 

neboť se některé z těchto aktivit neprovádějí. Provádí se zatím zjišťování spokojenosti 

zákazníků s nákupy v e-shopu. U tohoto ukazatele podnik bohužel nedosahuje plánovaných 

hodnot a nebylo tomu ani v roce 2015, kdy tato služba byla zavedena, a kdy spokojenost 

zákazníků se službou COOP-BOX zjišťoval a vyhodnocoval podnik. Jak bylo uvedeno 

v předchozím textu, podle zjištění z posledního dotazníkového šetření se spokojenost 

zákazníků v této oblasti zhoršila, ale výsledky nejsou pro malou účast v šetření zcela 

průkazné. V návaznosti na to by bylo vhodné zjišťování spokojenosti s nákupem v e-shopu 

doplnit o důvody spokojenosti nebo nespokojenosti s nákupem.  

Plnění ukazatelů produktivity práce je podnikem v současné době sledováno v mnohem 

větším rozsahu, než v této práci. Podnik totiž před několika lety zavedl měsíční finanční 

odměny zaměstnancům provozoven za plnění produktivity práce nad normu. Pro BSC je však 

kompletní analýza produktivity práce, jak ji podnik provádí nyní, příliš obsáhlá, proto byly 

zvoleny pouze dva ukazatele, které podávají obecnou představu o její úrovni.  

Konkrétně u ukazatele plnění produktivity práce se všem provozovnám dohromady podařilo 

splnit produktivitu práce nad 100 %. Bohužel druhý ukazatel produktivity práce nedosáhl 

plánovaných hodnot. Pouze 60 provozoven splnilo produktivitu na 100 a více procent. Tyto 

dva ukazatele jsou spolu značně provázány, a pokud by se v příštích obdobích zvýšil počet 

provozoven, které splní produktivitu práce na 100 a více procent, je vysoce pravděpodobné, 

že se zvýší i průměrná produktivita práce za všechny provozovny.  

Z výše uvedené tabulky dále také vyplývá, že zaměstnanci na vedoucích pozicích jsou 

označeni jako klíčoví zaměstnanci. V současné době tomu tak není, ale podle mého názoru by 

tak měli být označeni, neboť nesou odpovědnost za chod provozoven, jejich zásobování, 

vedení účetnictví, řízení zaměstnanců provozovny a mnoho dalších činností. Zároveň jejich 

odchod z provozovny je spojen s vyššími náklady pro podnik než odchod zaměstnanců, kteří 

ve vedoucí pozici nejsou. To je způsobeno náklady na inventarizaci provozovny, která je 

prováděna při změně vedoucího nebo zástupce vedoucího provozovny. Navíc získání nových 

zaměstnanců, kteří by byli ochotni přijmout pozici vedoucího nebo zástupce vedoucího 

provozovny a jeho proškolení k dané činnosti, je pro podnik náročnější než získání nového 

zaměstnance provozovny na pozici pokladního nebo zaměstnance obslužného pultu.  
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Ukazatele spokojenosti zaměstnanců s pracovními podmínkami a mzdou jsou hybnými silami 

ukazatele odchodu zaměstnanců kmenových zaměstnanců, a to nejen klíčových zaměstnanců, 

ale všech zaměstnanců. Z dotazníků zaměstnanců se jeví spokojenost se mzdou a pracovními 

podmínkami jako nejčastější důvod pro úvahy o ukončení pracovního poměru s družstvem. 

V dotazníkovém šetření pro účely této diplomové práce se otázka spokojenosti se mzdou 

nevyskytovala. Domnívám se, že její zjišťování by mělo být plně v režii družstva. Otázka 

tohoto charakteru dává zaměstnancům zpětnou vazbu, že podnik má zájem i o tento typ 

informací a je připraven a schopen řešit případnou nespokojenost zaměstnanců se mzdou 

výrazněji, než jak je zvyšování mezd řešeno v současné době. Pokud zaměstnanci projeví 

výraznou nespokojenost se mzdou, budou očekávat řešení v podobě výrazného zvýšení mezd.  

Z tabulky 18 je patrné, že podnik překonal svůj cíl pětiprocentního meziročního nárůstu mezd. 

Tento nárůst mezd výrazně převyšuje průměrnou roční úroveň inflace 0,7 % [30] a způsobí 

tak reálné zvýšení mezd zaměstnanců o 5,65 %.  

  Výhody BSC pro družstvo 5.5.

Největší výhodou BSC je jeho zaměření na plnění individuálních cílů podniku a popis 

kauzálních vztahů příčiny a důsledku, které existují mezi dílčími cíli podniku.  

Další nespornou výhodnou konceptu je zaměření na spokojenost zákazníků. Podnik již 

v současné době hodnotí spokojenost svých členů, ale u družstva nakupuje mnohem více 

nečlenů než členů, proto vhodné doplnit analýzu spokojenosti členů i o analýzu spokojenosti 

nečlenů. Pohled nečlenů družstva je trochu odlišný, neboť pro ně nákup u družstva není 

spojen s využívání členských výhod. Proto je pro podnik náročnější vychovat si z nich věrné 

zákazníky a je snazší o tyto zákazníky přijít, pokud jim konkurence nabídne lepší uspokojení 

jejich požadavků.  

Pro podnik s dlouholetou historií je velmi obtížné hledat prostor k dalšímu zlepšení. Pohled 

externí poradenské firmy, která by podniku pomáhala s vytvořením BSC, může pomoci 

podniku nalézt nové možnosti a cesty k dalšímu zlepšení. Důkazem může být nově vytvořený 

ukazatel zvýšení tržeb z prodeje zboží změnou ceny.  

BSC podniku pomůže se zaměřením svých aktivit na plnění podnikových cílů a ty převést do 

reálných akcí. Vytvořením ukazatelů plnění podnikových cílů také podniku dává možnost 

hodnotit výkonnost podniku i na základě nefinančních ukazatelů.  

BSC také napomáhá usnadnit strategická rozhodnutí tím, že shrnuje podklady podstatné pro 

strategické rozhodování do stručné, jasné a nepříliš obsáhlé formy.  
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 Hodnocení výkonnosti podniku s využitím BSC 5.1.

Z provedeného šetření bylo zjištěno, že při hodnocení podniku s využitím BSC podnik zatím 

nedosahuje příliš dobrého hodnocení. Podnik v současné době nedokáže dosáhnout 

plánovaných hodnot pro většinu ukazatelů systému. Na vyhodnocení výkonnosti v tabulce 18 

je vidět, kde jsou v současné době slabá místa, na které by se podnik měl v budoucnu zaměřit 

v případě, že se rozhodne pro zavedení BSC, i v případě, že ne. Díky kauzálním vztahům 

příčiny a důsledku, které existují mezi cíli a ukazateli systému, bude pro podnik snazší se se 

zaměřit na aktivity, které mu pomohou zlepšit jeho celkovou výkonnost. Zároveň tyto další 

ukazatele mohou posloužit jako systém včasného varování před budoucím zhoršením 

vrcholových finančních ukazatelů a celkové výkonnosti družstva. 

  Analýza rizik  5.2.

Jakékoliv změny jsou spojeny s rizikem a také neochotou něco měnit a přizpůsobovat se nové 

situaci. Cílem analýzy rizik je tato ještě před započetím realizace identifikovat, kvalifikovat a 

pokusit se nalézt způsoby, jak je zcela eliminovat nebo alespoň omezit významně jejich 

velikost a vliv na podnik. [31] 

 Identifikace rizik 5.6.1.

Nyní identifikujeme rizika spojená s BSC a pomocí pravděpodobnosti a dopadu stanovíme 

jejich velikost. [31] Pravděpodobnost rizika a jeho dopad na podnik mají zásadní význam při 

volbě způsobu, jakým podnik přistupuje k riziku.  

Tabulka 18: Kategorie rizika 

Stupnice Pravděpodobnost Dopad 

Zanedbatelné 0 - 0,8 1 

Běžné 0,8 - 1,7 2 

Významné 1,7 -3 3 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Rizika spojená s BSC 5.6.2.

Rizika spojená s vytvořením konceptu BSC a jeho implementací v podniku jsou pro 

přehlednost uvedena v následující tabulce: [31] 

 

Tabulka 19: Přehled rizik spojených se zavedením BSC 

Číslo Riziko Pravděpodobnost Dopad 
Hodnota 

rizika 

1 Nevhodnost konceptu pro daný podnik 1,5 3 4,5 

2 
Neznalosti či nepochopení konceptu BSC 

zaměstnanci podniku, kteří jej budou vytvářet 
2,5 2 5 

3 
Neznalost podniku při vytváření BSC 

poradenskou firmou.  
0,5 1 0,5 

4 Nevhodně stanovené ukazatele 2,5 3 7,5 

5 Neochota personálu ke změnám 1 2 2 

6 Změna nepřinese zlepšení výkonnosti podniku 0,3 1 0,3 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Mezi nejzávažnější rizika s největším dopadem na podnik patří riziko zavedení konceptu do 

podniku, pro který tento koncept není vhodný. I pokud koncept použijeme pro podnik, pro 

který je vhodný, je zde významné riziko spojené se špatně zvolenými ukazateli, které sice 

budou hodnotit podnik, ale nebudou sledovat jeho primární cíle. V případě, že se při zavádění 

vyvarujeme výše zmíněných 2 rizik, pak je riziko nepochopení konceptu a tím také špatně 

vytvořeného systému menší, neboť odborná literatura popsala celkem přehledně celou tvorbu 

systému. Vyšší dopad rizika neochoty personálu ke změnám vychází opět z odborné 

literatury, která zmiňuje spolupráci zaměstnanců při úspěšném zavádění konceptu jako jednu 

z důležitých podmínek. Ostatní změny mají dle mého názoru na podnik spíše zanedbatelný 

dopad. [31] 
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 Mapa rizik 5.6.3.

Obrázek 7: Mapa rizik BSC 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 Opatření proti rizikům 5.6.4.

V následující části budou navržena opatření proti rizikům, a to včetně vyčíslení hodnoty rizika 

po zavedení opatření, ale také zohlednění finanční náročnosti opatření. Vše je pro přehlednost 

opět uvedeno v tabulce 21. [31] Analýza je doplněna o grafické znázornění velikosti rizika 

před a po zavedení opatření proti rizikům.  

Tabulka 20: Přehled opatření proti rizikům spojeným se zavedením BSC 

Číslo Opatření Pravděpodobnost Dopad 
Hodnota 

rizika 

Náklady 

v Kč 

Zodpovědná 

osoba 

1 

Nechat zpracovat posudek, zda je 

navrhovaný koncept pro podnik 

vhodný 

0,25 2 0,5 25 000 
Vedoucí ekon. 

Skupiny 

2 

Školení klíčových zaměstnanců o 

principech BSC na odborných 

seminářích 

1,3 2 2,6 20 000 
Poradenská 

firma 

3 Pečlivý výběr poradenské firmy 0,1 1 0,1 5 000 Management 

4 
Diskuse odborníků z firmy s 

odborníky z praxe nad volbou cílů 
1 2 2 50 000 

Poradenská 

firma 

5 
Rozhovor se zaměstnanci o jejich roli 

v úspěšnosti systému 
0,75 1 0,75 30 000 

Poradenská 

firma 

6 

Monitoring výkonnosti podniku a 

případně včasné zvážení přehodnocení 

nastavení systému 

0,1 1 0,1 10 000 
Vedoucí ekon. 

skupiny 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Pod pojmem pečlivý výběr poradenské firmy je myšleno, vzhledem ke kvalitě, studium 

recenzí jednotlivých společností eventuálně zjišťování zkušeností jiných firem s kvalitou 

vytvoření projektu BSC poradenskou firmou.  

Rozhovory se zaměstnanci jsou spojeny s relativně vysokými náklady. Důvodem je 

rozprostření zaměstnanců po celém regionu působnosti podniku.  

Po zavedení námi zvolených opatření vyhodnotíme s pomocí pavučinového grafu, zda 

zavedením opatření skutečně došlo ke snížení rizika. [31] 

 

Graf 8: Vliv opatření ke snížení rizik spojených se zavedením konceptu BSC 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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6. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo zhodnotit výkonnost podniku s využitím Balanced Scorecard.  

Tohoto cíle v práci bylo dosaženo.  

V teoretických východiscích práce byly vysvětleny strategická a finanční analýza a BSC. 

Byly vysvětleny základní principy a postupy Balanced Scorecard. Byly přestaveny základní 

perspektivy, mezi které patří perspektiva finanční, zákaznická, perspektiva interních procesů a 

perspektiva učení se a růstu. Následně byl popsán postup implementace BSC a zhodnoceny 

výhody a nevýhody konceptu.  

Analýza současného stavu představila analyzovaný podnik a zhodnotila současnou výkonnost 

podniku z hlediska strategické a zkrácené finanční analýzy. Z výsledků finanční analýzy je 

patrné, že podnik dlouhodobě dosahuje výborných finančních výsledků. Byl však zjištěn i 

znepokojivý fakt, že tržby z prodeje zboží a služeb v průběhu času kolísají a nelze je tedy 

použít jako indikátor včasného varování. Pokud by podnik přicházel o zákazníky, tento fakt se 

projeví poklesem tržeb, ale může být zezačátku považován za běžný výkyv ve velikosti tržeb. 

Proto byl v návrhové části navržen koncept BSC.  

V návrhové části byly rozebrány podnikové cíle a sestaveny tabulky s dílčími podnikovými 

cíli, jejichž plnění povede k vrcholovému cíli podniku. Tím je: „Zajistit svým členům jakož i 

ostatním zákazníkům v regionu východních Čech kvalitní služby a výrobky a vytvářet 

přiměřený zisk, tak aby mohly být zkvalitňovány obchodní jednotky a důstojně odměňováni 

zaměstnanci.“ 

Mezi cíli byly vysledovány kauzální vztahy příčiny a důsledku, které byly graficky zobrazeny 

ve formě strategické mapy. Následně byly pro každý z dílčích cílů stanoveny ukazatele a byla 

zhodnocena celková výkonnost podniku za rok 2016 s využitím BSC.  

Celková výkonnost podniku vykazuje jiné hodnocení než finanční analýza.  

Podnik nedosahuje plánovaných hodnot tržeb z prodeje zboží a služeb, neboť nedosahuje 

plánovaných hodnot ostatních nefinančních ukazatelů.  

Velký prostor pro zlepšení je především u hodnocení spokojenosti zákazníků. Nejhorší 

hodnocení z dotazníku zákazníků bylo hodnocení cenové úrovně, které by v následujících 

letech mělo vést ke zlepšení, rozhodne-li se podnik pro navržené aktivity v oblasti interních 

procesů.  

V závěru návrhové části byly shrnuty výhody konceptu pro podnik a zároveň byla provedena 

analýza rizik spojených se zavedením BSC v podmínkách analyzovaného podniku.  
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Příloha 1: Rozvaha

 

Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016

515 445 529 751 512 934 522 713 548 967 553 551 552 248 543 668

243 197 235 323 227 073 225 263 220 854 237 829 224 649 224 117

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 048 3 696 2 414 1 412 661 128 74 30

Software 1 048 3 466 2 224 1 262 469 0 0 0

Licence 0 230 190 150 192 128 74 30

Dlouhodobý hmotný majetek 239 963 229 440 222 473 221 664 218 007 235 515 222 389 221 901

Pozemky 16 352 16 309 16 713 16 804 17929 17 945 18 167 18 699

Stavby 182 624 175 460 168 005 172 570 166 622 184 725 178 563 179 167

Sam.mov.věci a soub.mov.věc. 40 225 37 146 35 700 31 970 31 711 32 595 25 607 24 015

Jiný dlouhodobý hm.majetek 19 19 17 17 17 17 17 17

Nedokonč.dlouhodob.hm.maj. 259 292 2 016 181 1 725 94 32 0

Posk.zal.na dl.hmotný maj. 22 22 22 122 3 139 3 3

Ocen. rozdil k nabyt. majetku 462 191 0 0 0 0 0 0

Finanční dlouhodobý majetek 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186

Podíl.cen.pap.v podn.s roz.v. 0 0 0 0 0 0 0 0

Ost.dlouhod.cen.pap.a vklady 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186 2 186

270 433 291 668 281 125 291 941 322 065 309 526 321 713 313 083

Zásoby 138 195 130 772 133 257 131 868 137 095 129 987 129 854 134 719

Materiál 4 108 4 463 3 570 3 165 3 349 3 835 3 775 3 430

Zvířata 0 0 0 0 0 0 0 0

Zboží 127 082 119 686 123 633 119 215 124 213 110 749 125 898 131 105

Poskyt.zálohy na zásoby 7 005 6 624 6 054 9 488 10 233 15 403 181 184

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 0 0

Pohled. z obchod.styku 0 0 0 0 0 0 0 0

Krátkodobé pohledávky 51 401 81 937 65 259 74 104 97 662 84 652 76 577 74 722

Pohled. z obchod.styku 14 350 24 706 21 610 26 762 37 828 34 747 28 829 22 676

Stat-daňové pohledávky 0 1 130 904 83 0 0 0 1 849

Krátkodob. poskyt. zálohy 17 681 16 259 4 519 4 284 13 107 2 071 1 664 878

Dohadné účty aktiviní 331 52 6 2 767 1 472 2 730 2 201 3 189

Jiné pohledávky 19 039 39 789 38 220 40 208 45 255 45 104 43 883 46 130

Finanční majetek 80 837 78 959 82 609 85 969 86 608 94 887 115 282 103 642

Peníze 12 529 12 324 14 550 13 852 11 226 12 538 11 542 17 604

Účty v bankách 63 020 61 297 68 059 72 117 75 382 82 349 103 740 86 038

Krátkodobé cen. papíry a podíly 5 288 5 338 0 0 0 0 0 0

1 815 2 760 4 736 5 510 6 048 6 196 5 886 6 468

Náklady příštích období 1 796 1 350 4 414 4 290 4 279 4 586 4 237 3 728

Příjmy příštích období 19 1 410 322 1 220 1 769 1 610 1 649 2 740

515 445 529 751 512 934 522 713 548 967 553 551 552 248 543 678

357 035 374 172 387 209 398 252 409 624 423 772 441 483 450 642

Základní kapitál 16 800 16 857 17 117 17 735 18 404 18 962 19 343 19 645

z toho z.j.zapsané v ob.rejst. 1 694 1 694 1 694 1 694 1 694 1 694 1 694 1 694

Kapitálové fondy 19 655 21 297 21 391 21 448 21 503 21 592 21 645 21 645

Ost.kapitálové fondy 19 655 21 297 21 391 21 448 21 503 21 592 21 645 21 645

Fondy ze zisku 307 156 320 184 335 517 348 192 358 437 368 991 382 457 399 656

Zákonný rezervní fond 322 322 322 322 322 0 0 0

305 734 318 558 333 593 346 178 356 254 367 356 380 983 399 656

1 100 1 304 1 603 1 693 1 861 1 635 1 475 0

Hospod.výsled.minulých let 0 0 0 0 0 -345 -30 -26

Hospod.výsl.běž úč.období 13 424 15 834 13 185 10 877 11 280 14 572 18 068 9 722

157 958 155 075 124 822 123 740 138 960 126 693 107 801 89 346

Rezervy 12 659 7 141 3 229 2 953 2 828 3 636 6 368 4 413

Rezervy zákonné 2 818 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní rezervy 9 841 7 141 3 229 2 953 2 828 3 636 6 368 4 413

Dlouhodobé závazky 10 032 10 886 12 971 12 257 11 856 12 151 12 643 11 819

Závazky ke spol. čl. družstva 50 30 1 890 1 320 1 260 1 300 1 890 1 270

Jiné dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 0 0 0

Odložený daňový závazek 9 982 10 856 11 081 10 937 10 596 10 851 10 753 10 549

Krátkodobé závazky 130 427 137 048 106 796 107 388 124 276 107 652 88 790 73 114

Závazky z obchodního styku 79 208 93 459 94 192 95 303 98 804 92 941 73 207 60 660

Závazky ke spol.a sdruž. 6 160 3 001 2 610 2 460 2 520 2 080 1 391 620

Závazky k zaměstnancům 24 707 22 245 792 682 662 699 563 798

Závazky ze soc. zabezpeč. 3 776 3 963 4 106 4 088 4 315 4 469 4 526 4 817

Stat.-daňové závaz.a dotace 2 307 730 903 397 1 744 2 888 5 461 2 328

Krátkodob. přijaté zálohy 1 716 1 745 1 760 1 532 801 508 826 844

Dohadné účty pasivní 12 553 11 906 2 434 2 927 14 601 2 846 1 641 2 397

Jiné závazky 0 0 0 0 829 1 221 1 175 650

Bankovní úvěry a výpomoci 4 840 0 1 826 1 141 0 3 254 0 0

Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 0 0 0 0

Běžné bankovní úvěry 4 840 0 1 826 1 141 0 3 254 0 0

452 504 903 722 383 3 086 2 964 3 690

Výdaje příštích období 441 503 77 115 68 722 347 1 440

Výnosy příštích období 11 1 826 607 315 2 364 2 617 2 250

Časové rozlišení pasiv

AKTIVA CELKEM

Dlouhodobýmajetek

Oběžná aktiva

Časové rozlišení aktiv

PASIVA CELKEM

Vlastní kapitál

Statutární a ostatní fondy

Nedělitelný fond

Ukazatel

Cizí zdroje

Rozvaha (v tis. Kč)
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Příloha 2: Výkaz zisku a ztráty 

 

Ukazatel Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016

Tržby za prodej zboží 1 372 689 1 287 190 1 296 341 1 310 089 1 342 209 1 366 692 1 369 673 1 280 373

Náklady vynaložené na prodané zboží 1 138 083 1 064 346 1 071 208 1 080 555 1 110 500 1 130 055 1 131 520 1 057 168

Obchodní marže 234 606 222 844 225 133 229 534 231 709 236 637 238 153 223 205

Výkony 60 850 61 553 70 697 80 976 77 765 76 616 76 724 79 447

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 53 078 54 426 61 194 69 300 64 711 62 996 63 722 67 456

Aktivace 7 772 7 127 9 503 11 676 13 054 13 620 13 002 11 991

Výkonová spotřeba 104 278 104 797 104 343 112 369 115 211 106 475 97 446 95 371

Spotřeba materiálu a energie 54 541 55 166 55 656 57 076 59 019 53 405 47 775 48 561

Služby 49 737 49 630 48 687 55 294 56 192 53 070 49 671 46 810

Přidaná hodnota 191 177 179 600 191 487 198 141 194 263 206 778 217 431 207 281

Osobní náklady 144 807 144 165 151 394 150 805 152 473 155 803 161 044 168 400

Mzdové náklady 106 385 103 730 108 727 108 232 108 975 111 257 115 295

Odměny členům orgánu spol.a družstva 245 267 283 283 268 342 380

Náklady na sociální zabezpečení 32 936 35 271 36 750 36 468 36 744 37 645 38 919 40 788

Sociální náklady 5 241 4 898 5 635 5 822 6 486 6 559 6 450 6 432

Daně a poplatky 1 138 1 059 1 107 1 065 1 062 1 364 1 075 1 301

Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku 23 502 23 163 25 028 24 935 23 978 22 605 21 503 21 369

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 302 2 367 204 162 7 989 68 310 4 721

Zůstatková cena prod.dlouhod.majetku a materiálu 87 162 1 3 2 608 35 48 467

Změna stavu rezerv a opravných položek -687 5 244 3 719 269 -455 -834 -2 801

Ostatní provozní výnosy 4 396 7 245 5 738 3 733 2 926 3 971 3 832 7 544

Ostatní provozní náklady 7 336 6 302 8 293 14 247 10 011 10 665 10 323 11 281

Provozní hospodářský výsledek 18 318 19 605 15 324 11 250 14 591 19 521 24 779 13 275

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 772 275 76 0 0 0 0 0

Výnosy z přecenění cen. papírů a derivátů 166 49 13 0 0 0 0 0

Výnosové úroky 564 916 1 321 1 649 1 232 776 574 472

Nákladové úroky 509 265 84 51 49 47 42 28

Ostatní finanční výnosy 80 20 909 1 094 1 135 1 626 1 300 1 733

ostatní finanční náklady 1 705 1 502 2 005 2 420 3 074 3 668 3 643 3 588

Hospodářský výsledek z finančních operací -632 -507 231 272 -756 -1 313 -1 811 -1 411

Daň z příjmu za běžnou činnost 4 450 3 302 2 579 2 087 2 555 3 636 4 900 2 142

                  - splatná 4 030 2 428 2 354 2 230 2 896 3 381 4 998 2 346

                  - odložená 420 873 225 -143 -341 255 -98 -204

Hospodářský výsledek za běžnou činnost 13 236 15 796 12 976 9 435 11 280 14 572 18 068 9 722

Mimořádné výnosy 25 129 274 1 042 0 0 0 0

Mimořádné náklady -162 91 66 -400 0 0 0 0

Daň z příjmu z mimořádné činnosti -1 0 0 0 0 0 0 0

                  - splatná -1 0 0 0 0 0 0 0

                  - odložená 0 0 0 0 0 0 0 0

Mimořádný hospodářský výsledek 188 38 208 1 442 0 0 0 0

Hospodářský výsledek za účetní období 13 424 15 834 13 185 10 877 11 280 14 572 18 068 9 722

Hospodářský výsledek před zdaněním 17 873 19 136 15 763 12 964 13 835 18 208 22 968 11 864

121 280
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Příloha 3: Výkaz CF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

označ. Text 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

P. Stav pen. prostředků a pen. ekv. na začátku účetního období 81 612 75 549 73 622 82 609 85 969 86 607 94 887 115 282

Z. Účetní výsledek hosp. z běžné činnosti před zdaněním 17 873 19 136 15 763 12 964 13 835 18 208 22 969 11 865

A.1. Úpravy o nepeněžité operace 23 097 14 882 19 597 21 469 17 854 21 980 23 467 14 747

A.1.1. Odpisy stálých aktiv 23 873 23 434 25 220 24 935 23 978 22 605 21 503 21 368

A.1.2. Změna stavu oprav. položek a rezerv 316 -5 517 -3 912 -275 433 125 2 750 -1 455

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -78 -2 071 -190 -150 -5 374 -22 -254 -4 250

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku -772 -275 -76 0 0 0 0 0

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky -55 -651 -1 237 -1 598 -1 183 -728 -532 -444

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžité operace -187 -38 -208 -1 443 0 0 0 -473

A* Čistý peněžní tok z prov. činnosti před zdaněním (Z+A.1.) 40 970 34 018 35 360 34 433 31 689 40 188 46 435 26 611

A.2. Změna stavu nepen. složek prac. kapitálu -30 493 -14 826 -12 525 -8 700 -14 173 7 362 -11 583 -15 949

A.2.1. Změna stavu pohledávek z prov. činnosti a doh. účtu ativ. -955 -30 947 5 403 -10 712 -25 495 4 495 7 040 2 612

A.2.2. Změna stavu krátkod. závazků z prov. čin. a doh. účtu pasiv. -18 947 8 748 -20 781 623 17 249 -4 941 -18 756 -13 697

A.2.3. Změna stavu zásob -10 425 7 422 -2 485 1 389 -5 927 7 808 133 -4 864

A.2.4. Změna stavu krát. fin. majetku -166 -49 5 338 0 0 0 0 0

A** Čistý peněžní tok z prov. činnosti před zdaněním (A*+A.2.) 10 477 19 192 22 835 25 733 17 516 47 549 34 852 10 662

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -509 -265 -84 -51 -49 -47 -42 -28

A.4. Přijaté úroky 564 916 1 321 1 649 1 232 776 574 472

A.5. Zaplacená daň z příjmu za běžnou činnost a za doměrky -4 030 -2 428 -2 354 -2 230 -2 897 -3 381 -4 998 -6 056

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mim. účet. případy vč. Daně -232 -836 -17 1 586 341 -255 98 0

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 772 275 76 0 0 0 0 0

A*** Čistý peněžní tok z prov. činnosti (A**+A.3. až A.7.) 7 042 16 854 21 777 26 687 16 144 44 642 30 484 5 051

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -20 585 -15 721 -16 971 -23 128 -22 178 -39 615 -8 371 -19 483

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 165 2 233 191 153 7 982 57 302 4 718

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 0 0 0 0 0 0

B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -20 420 -13 488 -16 780 -22 975 -14 196 -39 558 -8 069 -14 766

C.1. Dopady změn dlouh. popř. kr. záv. na pen. prostř. a pen. ekviv. 5 791 -6 596 4 137 -518 -844 3 620 -1 663 -620

C.2. Dopady změn vl. kapitálu na peněž. prostředky a pen. ekviv. 1 524 1 303 -147 166 93 -424 -357 -1 304

C.2.1. Zvýšení pen. prostředků a pen. ekvivalentů z titulu zv. zákl. kapit. -345 -434 -309 41 37 -355 -235 302

C.2.2. Vyplácení podílů na vl. kapitálu společníkům 0 0 0 0 0 0 0 -771

C.2.3. Další vklady pen. prostředků společníků a akcionářů 1 797 1 641 94 57 56 89 53 0

C.2.4. Úhrada ztráty společníky 0 0 0 0 0 0 0 0

C.2.5. Přímé platby na vrub fondu 72 96 68 68 0 -158 -175 -835

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku 0 0 0 0 0 0 0 0

C*** Čistý pen. tok vztahující se k fin. čin. (C.1. +C.2.) 7 315 -5 293 3 990 -352 -751 3 196 -2 020 -1 924

F. Čisté zvýšení, resp. snížení pen. pr. (A***+B***+C***) -6 063 -1 927 8 987 3 360 1 197 8 280 20 395 -11 639

D. Rozdíl (R.-P.-F.) 0 0 0 0 -559 0 0 0

R. Stav pen. prostředků a pen. ekv. na konci účetního období 75 549 73 622 82 609 85 969 86 607 94 887 115 282 103 643

Peněžní tok z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)

Peněžní tok z investiční činnosti

Peněžní tok z finanční činnosti
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Příloha 4: Dotazník zákazníci 

Dotazník pro zákazníky 

Dobrý den,  

  

jmenuji se Lenka Jasanská a chci Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který bude 

sloužit k vypracování mé diplomové práce, ve které hodnotím výkonnost firmy KONZUM, 

obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí.  

Dotazníky jsou zcela anonymní a budou sloužit pouze pro vypracování diplomové práce.  

Při hodnocení zaškrtněte vždy jednu odpověď.  

Zde, prosím, napište obec a číslo prodejny, kterou budete hodnotit a se kterou jste 

v nejčastějším kontaktu.  

Číslo:         Obec: 

U hodnotících otázek postupujte jako při známkování ve škole, tedy 1 zcela spokojený/á a 5 

zcela nespokojený/á.  

Vyplněný dotazník odevzdejte personálu prodejny, který zajistí jeho doručení k mým rukám. 

Děkuji Vám.  

Jste členem družstva? Ano Ne 
   

 

Obecné hodnocení 

Kvalita personálu 1 2 3 4 5 

Cenová úroveň 1 2 3 4 5 

Šíře a pestrost sortimentu 1 2 3 4 5 

Otevírací doba prodejny a její dodržování 1 2 3 4 5 

Atraktivita členských slev a výhod 1 2 3 4 5 

 

Pečivo 

Jak hodnotíte kvalitu pečiva ve vaší 

prodejně? 
1 2 3 4 5 

Jak jste spokojeni s šíří sortimentu pečiva 

na vaší prodejně? 
1 2 3 4 5 

Jak jste spokojeni s nabídkou sladkého 

pečiva (koláče, koblihy atd.)? 
1 2 3 4 5 

Uspokojuje Vás nabídka pečiva v pozdních 

odpoledních hodinách? 
1 2 3 4 5 

 

Uzeniny 

Jak hodnotíte kvalitu uzenin na vaší 

prodejně? 
1 2 3 4 5 

Jak jste spokojeni s čerstvostí a kvalitou? 1 2 3 4 5 
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Čerstvé a balené maso (pokud je v sortimentu) 

Jak hodnotíte čerstvost a kvalitu 

výsekového masa na prodejně? 
1 2 3 4 5 

Jak hodnotíte čerstvost a kvalitu baleného 

masa na prodejně? 
1 2 3 4 5 

 

Zelenina 

Jak hodnotíte nabídku zeleniny na 

prodejně? 
1 2 3 4 5 

Jak hodnotíte její čerstvost a kvalitu? 1 2 3 4 5 

 

On-line nakupování 

Nakoupili jste již někdy potraviny po 

internetu? 
Ano Ne 

   

V případě, že to bylo přes nabídkovou 

službu COOP-BOX, jak jste byli 

spokojeni?  

1 2 3 4 5 

Kdyby existovala možnost objednat si po 

internetu za výhodnější ceny potraviny 

z domu a pak si je vyzvednout na nějakém 

místě ve Vaší obci, využívali byste této 

služby? 

Ano Ne 
   

Kdyby navíc existovala možnost dodávky 

až k Vám domů za příplatek, upřednostnili 

byste tuto možnost? 

Ano Ne 
   

Pokud ano, uveďte výši příplatku v Kč, 

který byste byli ochotni uhradit.  
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Příloha 5: Dotazník pro zaměstnance Konzumu 

Dotazník pro zaměstnance Konzumu 

Dobrý den,  

 

jmenuji se Lenka Jasanská a chci Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který bude sloužit 

k vypracování mé diplomové práce, ve které hodnotím výkonnost firmy KONZUM, obchodní 

družstvo v Ústí nad Orlicí.  

Dotazníky jsou zcela anonymní a budou sloužit pouze pro vypracování diplomové práce.  

Při hodnocení zaškrtněte vždy jednu odpověď.  

U hodnotících otázek postupujte jako při známkování ve škole, tedy 1 nejvíce (nejlépe) a 5 nejméně 

(nejhůře).  

Vyplněné dotazníky zaměstnanců i zákazníků zašlete nejpozději s docházkou za měsíc červenec 

2015 do mzdové účtárny. 

Děkuji Vám.  

 

1.  Jak jste spokojeni s pracovními podmínkami a 

prostředím.  
1 2 3 4 5 

2.  Jak hodnotíte pracovní kolektiv, jehož jste 

součástí?  
1 2 3 4 5 

3.  Domníváte se, že práce, kterou vykonáváte, 

odpovídá vašim schopnostem a zkušenostem? 
ano ne nevím 

  

4.  Máte rádi práci, kterou děláte? ano ne nevím 
  

5.  Domníváte se, že je hodnocení Vašeho 

vedoucího objektivní?  
ano ne 

   

6. 

a) 
Uvažoval/a jste či uvažujete o ukončení 

pracovního poměru u družstva? 
ano ne 

   

b) Pokud ano, uveďte důvod:   

c)    Ohodnoťte, jak by vás motivovaly následující možnosti k setrvání u družstva: 

  Zvýšení mzdy o 2-3% hrubé mzdy 1 2 3 4 5 

  Změna vedoucího 1 2 3 4 5 

  Možnost povýšení do vedoucí pozice 1 2 3 4 5 

7.  Ohodnoťte, jak by vás motivovaly následující možnosti k tomu, abyste se ucházel/a o vedoucí 

funkci:  

  Zvýšení mezd vedoucích pracovníků  

 (max. o 5 % hrubé mzdy) 
1 2 3 4 5 

  Možnost změnit pracovní podmínky a 

prostředí 
1 2 3 4 5 

  Větší pravomoci a odpovědnost 1 2 3 4 5 

  Možnost řídit práci podřízených 1 2 3 4 5 

  Možnost, aby se nově dosazený/á vedoucí 

po 6 měsících rozhodl/a, zda ve funkci 

setrvá i nadále, nebo se bude chtít vrátit na 

svou původní pracovní pozici 

1 2 3 4 5 

8.  Napadá Vás nějaký pracovní problém, který by 

podle Vás měl být okamžitě řešen? 
ano ne 

   

 
Pokud ano, uveďte:   

 


