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Abstrakt: Balanced Scorecard je nástroj strategického řízení podniku. 

V článku je řešeno využití tohoto nástroje v neziskovém sektoru. Cílem článku 

je aplikovat metodu Balanced Scorecard na vybraný subjekt neziskového 

sektoru. Případová studie aplikace Balanced Scorecardu u vybraného 

subjektu neziskového sektoru (Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, 

příspěvkové organizace) ukazuje způsob využití tohoto nástroje. Rozděluje 

činnosti organizace od čtyř základní, pro neziskový sektor modifikovaných, 

oblastí, finanční, procesní, zákazníků a potenciálů. V každé oblasti jsou, 

pomocí metodiky Balanced Scorecard, specifikovány strategické cíle, jejich 

popisy, měřítka, kterými jsou hodnocena, a jsou stanoveny strategické akce, 

kterými má být strategických cílů dosaženo. Takto zpracovaná strategie 

pomocí nástroje Balanced Scorecard napomáhá nejvyššímu managementu 

organizace při strategickém rozhodování. Autoři zpracovali získané údaje 

strategického řízení zacíleného na měření výkonosti o jmenovaném subjektu 

a dopracovali do ucelené podoby strategické mapy, která je výstupem 

aplikace metody Balanced Scorecard. Navržená strategická mapa ukazuje 

závislost jednotlivých strategických cílů navzájem, v hierarchii jednotlivých 

oblastí (perspektiv) a vyúsťuje do samotné vize organizace. 

 

Klíčová slova: neziskový sektor, strategické řízení, měření výkonnosti, 

Balanced Scorecard, strategická mapa. 

 

Abstract: Balanced Scorecard is a tool of strategic management. The article 

dealt with the use of this tool in the nonprofit sector. This article aims 

to apply the method of Balanced Scorecard to selected non-profit sector 

entity. The case study applications of Balanced Scorecard in the body selected 

non-profit sector (Regional Administration and maintenance of roads of the 
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Highlands, contributory organizations) shows, how to use this tool. It divides 

the organization into four basic areas (perspectives), modified for the 

nonprofit sector, the areas of financial, process, customers and potentials. 

In each area are, by using the Balanced Scorecard methodology, specified 

strategic goals and their descriptions, benchmarks, which are evaluated, 

and assessed the strategic actions which should be reach the strategic 

objectives with. In this way elaborated strategy using the Balanced Scorecard 

helps the top management of the organization in strategic decision making. 

The authors processed the data obtained strategic management targeted 

for performance measurement of the designated entity and updated 

in a comprehensive form strategic map, which is outputted by the Balanced 

Scorecard method. The proposed strategic map shows the various strategic 

objectives together, in the hierarchy of the different areas (perspectives) 

and leads to the actual vision of the organization. 

 

Keywords: non-profit organizations, strategic management, performance 

measurement, Balanced Scorecard, strategic map. 
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1 ÚVOD, CÍL, METODOLOGIE ZPRACOVÁNÍ 

Balanced Scorecard (dále jen BSC) je metoda zaměřena na strategické 

plánování, řízení a komunikaci strategii do všech úrovní podniku. Metodu 

Balanced Scorecard vyvinul Robert Kaplan společně s Davidem Nortonem 

na začátku 90. let. Metoda Balanced Scorecard je využívána především 

v podnikatelské sféře, ovšem její využití je možné i v neziskovém sektoru, 

kde vystihuje důvod existence a pomáhá naplňovat vizi organizace. 

BSC poskytuje manažerům kompaktní rámec převádějící vizi a strategii 

podniku do souboru měřítek výkonnosti. (Horvát, 2002) Jelikož se metoda 

nezaobírá pouze finančními měřítky, ale stejně tak klade důraz na měřítka 

nefinanční, tak je možné ji využít i v neziskových organizacích, 

kde zviditelňuje důvody jejich existence a ukazuje na výstupy a hybné síly 

výkonnosti, prostřednictvím kterých organizace naplňuje své cíle. 

(Kaplan, 2005) 

Příspěvek vychází převážně z informací týkajících se zavedeného systému 

měření výkonnosti v Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové 

organizace (dále jen KSUSV), které byly poskytnuty vedením organizace 

a z teoretických poznatků o organizacích neziskového sektoru a o metodě 
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Balanced Scorecard. Cílem článku je aplikovat metodu BSC na vybraný 

subjekt neziskového sektoru, který BSC nevyužívá, ale již má nastaveny 

některé ukazatele měření výkonnosti. Metoda deskripce je využita k popsání 

vybraného subjektu, KSUSV. Pomocí analýzy jsou rozebrány jednotlivé dílčí 

oblasti u KSUSV dle metodiky čtyř perspektiv požívaných v BSC. 

K usuzování, že metoda BSC lze využít totožným způsobem u subjektu 

primárně neziskového, ačkoliv prvotně byla vyvinuta pro ziskový sektor, 

vedla autory analogie strategického a ekonomického řízení obou sektorů. 

Připomeňme jen, že strategické řízení se do oblasti ziskové sektoru dostalo 

z oblasti vojenské strategie, a na opak měření výkonnosti prvotně užívané 

v ziskovém sektoru se postupně prosazuje i v neziskové oblasti. Metoda 

syntézy je pak uplatněna při tvorbě strategické mapy KSUSV tvořené 

z jednotlivých perspektiv BSC.  

2 VYUŽITÍ METODY BSC PRO NEZISKOVOU 

ORGANIZACI 

Při provádění zjištění využití metody Balanced Scorecard u organizace 

neziskového sektoru byla využita, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 

(dále jen KSUSV), příspěvková organizace, jejíž hlavním úkolem je zajištění 

správy, údržby a oprav silnic, jejich součástí a příslušenství na silniční síti 

ve vlastnictví Kraje Vysočina. Ta metodu BSC částečně využívá. 

Vizí organizace je: „Moderní organizace pro efektivní správu a údržbu 

silniční sítě ve vlastnictví Kraje Vysočina.“ (Rejstřík příspěvkových 

organizací, 2015) Organizace se sestává z pěti cestmistrovství, kdy jde 

o územní rozdělení Kraje Vysočina, tj. vykonávají totožné činnosti, správa 

a údržba silnic II. a III. třídy, a může tak být na základě měření výkonnosti 

využit i benchmarking.  

Hlavním účelem KSUSV je zajištění správy, údržby a oprav silnic, jejich 

součástí a příslušenství na silniční síti ve vlastnictví Kraje Vysočina. (Důvod 

a způsob založení, 2013; Dodatek č. 1024 Zřizovací listiny, 2014) Vedle své 

hlavní činnosti provozuje KSUSV také činnost doplňkovou, která navazuje 

na hlavní účel organizace, a to za předpokladu, že nenaruší doplňkovou 

činností plnění činnosti hlavní. Doplňková činnost je provozována za účelem 

zlepšení hospodářské situace podniku. Zisk, který KSUSV vyplyne 

z doplňkové činnosti, musí organizace použít pouze pro svou činnost hlavní, 

pokud zřizovatel nepovolí jinak. (Dodatek č. 731 Zřizovací listiny, 2012) 
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Při analýze současného stavu řízení organizace zjistíme, že Krajská správa 

a údržba silnic Vysočina se nejvíce orientuje na roční, tedy taktické řízení. 

Tato skutečnost je dána povahou organizace, jelikož zřizovatel klade největší 

důraz na zajištění hlavního účelu organizace za co nejméně finančních 

prostředků, respektive zřizovatel chce dosáhnout co největší kvality 

poskytovaných služeb v rámci zdrojů, které jsou poskytovány na jeden rok. 

S omezeními, se kterými se KSUSV potýká při strategickém plánování, jsou: 

neovlivnitelnost, a tedy nejistota ve výši příspěvku na následující roky a dále 

fluktuace osob, které sedí v radě a zastupitelstvu Kraje Vysočina, což se může 

projevit v odlišných vizích a požadavcích zřizovatele na KSUSV. 

Ale i skrze tyto obtíže se KSUSV snaží vytvářet strategický plán, 

který by vedl k dlouhodobému dosahování cílů organizace, jelikož úspěch 

organizace v dlouhodobém horizontu je žádoucí nejen vlastníky organizace, 

ale daleko širším spektrem subjektů, které se na činnosti organizace podílí 

(zaměstnanci, zákazníci). V KSUSV se klade největší důraz na plánování, 

řízení a měření v oblasti financí a procesů, což je dáno, jak povahou, 

tak činnostmi, které organizace zabezpečuje. (Míka, 2015a) 

2.1 Oblast finanční 

K řízení finanční oblasti organizace sestavuje KSUSV finanční plán. 

K sestavení finančního plánu potřebuje mít schválený příspěvek na činnost 

organizace, který vychází z rozpočtu kraje. Výši tohoto příspěvku schvaluje 

zastupitelstvo kraje a rozděluje ho na části, investiční a neinvestiční. 

Na základě schváleného příspěvku organizace sestaví návrh finančního plánu, 

který zahrnuje plán nákladů, výnosů a výsledku hospodaření rozdělený 

na hlavní a doplňkovou činnost. Dále také obsahuje investiční plán, plán 

hospodaření s fondy, plán odpisů, mezd a plánovaný stav pohledávek 

a závazků na konec roku. Takto sestavený finanční plán je schválen radou 

kraje. (Pravidla Rady Kraje Vysočina, 2013) 

Část neinvestiční dotace se odvede na zajištění neprovozních, 

resp. podpůrných činností, a její výše je odvozena z minulého období. Zbytek 

dotace se po rozdělení na příspěvek na zimu a příspěvek na léto alokuje mezi 

jednotlivá cestmistrovství na základě koeficientů, kterými jsou např.: délky 

silnic, počet obyvatel v oblasti cestmistrovství, chemicky udržované okruhy, 

inertem a plužením udržované okruhy, neudržované okruhy, koeficient zimní 

náročnosti, koeficient váhy počtu obyvatel – zima, letní koeficient opravených 

silnic, koeficient váhy počtu obyvatel – léto, aj. Takto rozdělená dotace 

se dále ještě rozděluje na jednotlivé měsíce. Největší výnosy pro organizaci 
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plynou z provozní dotace a z tržeb z doplňkové činnosti. Největšími náklady 

pro KSUSV jsou osobní náklady, spotřeba materiálu a služby. (Míka, 2015a) 

2.2 Oblast procesní 

Po takto rozdělených finančních prostředcích dochází u jednotlivých 

cestmistrovství k plánování činností. Při určování, které činnosti budou 

realizovány, hraje velkou roli plnění povinností vyplívajících ze zákona 

o pozemních komunikacích a výše poskytnutých finančních prostředků. Dále 

se plánuje doplňková činnost, prostřednictvím které si může cestmistrovství 

snížit náklady na běžnou údržbu převodem části fixních nákladů 

na doplňkovou činnost. Plán doplňkové činnosti vychází hlavně ze zkušeností 

z minulých let. (Míka, 2015a) 

2.3 Způsob měření finanční a procení oblasti 

Aby bylo možné v rámci celého KSUSV provádět plánování, ať už v oblasti 

financí nebo procesů a následně tyto oblasti měřit a vyhodnocovat bylo 

potřeba, aby se pro jednotlivá cestmistrovství zavedl společný systém, 

který by dané operace umožňoval. KSUSV našla východisko v programu 

Business Navigation System (dále jen BNS), který byl do KSUSV 

implementován na jaře roku 2010.(Míka, 2015a) 

Business Navigation System představuje ucelený soubor metodických 

a softwarových nástrojů zaměřených na dlouhodobé i krátkodobé plánování, 

taktické i strategické řízení, projektování změn a hodnocení stanovených cílů. 

Model využívá nástroje na podporu řízení změny jako je Balanced Scorecard 

a současně spojuje hlavní podnikové procesní oblasti - prodej, výrobu 

či služby a finance. Umožňuje hodnocení odchylek plánovaných a skutečně 

dosažených výsledků a jejich přesnou analýzu. Business Navigation System 

je tedy systémem, který vytváří podmínky pro efektivní manažerské 

rozhodování. (Bussines Navigation, 2016) 

Prvním důvodem k zavedení BNS, jak je uvedeno výše, bylo sjednocení 

plánování a vyhodnocování hospodaření všech provozů a cestmistrovství 

v rámci KSUSV. Dalším důvodem k zavedení bylo poskytnout vedoucím 

pracovníkům manažerský informační systém, který by umožňoval z velkého 

množství informací snadno vytřídit potřebné informace v potřebné 

podrobnosti např. v grafické podobě, se kterými může manažer následně 

pracovat a rozvíjet je. Potřeba optimalizace rozhodování o účelném 

vynakládání prostředků s ohledem na priority činností a stav dostupných 

kapacit. Podpora v rozhodování, zda danou činnost řešit skrze externí 
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společnosti nebo vlastními silami. Zavést systém, který by manažery navedl 

k příčinám odchylek a umožnil jim co nejsnadněji modelovat budoucnost 

s ohledem na tyto příčiny. Neposledním důvodem zavedení BNS bylo 

zavedení jednotné, univerzální metodiky oceňování výkonů, hodnocení 

výsledků a motivace a její zveřejnění prostřednictvím nástrojů manažerského 

informačního systému. Zajistit propojení provozního a finančního plánu 

organizace, tedy vazba mezi naturálním a finančním vyjádřením. Také bylo 

potřeba zavést systém, který by napomáhal s kontinuálním plánováním 

a analýzou „What if …“.  

Každoměsíční hodnotící porada k vyhodnocování dosažených výsledků 

jednotlivých cestmistrovství ve vztahu k operativnímu plánu a rozpočtu hraje 

důležitou roli v řízení organizace a to jak finanční ukazatele tak nefinanční. 

Ze stránky finanční se kontroluje zejména to, zda se cestmistrovství se svými 

náklady a výnosy vešlo do velikosti příspěvku, zda plní zisk z doplňkové 

činnosti vůči celoročnímu plánu a zda je v mezích limitu mzdových 

prostředků. Jak již ale víme, KSUSV je neziskovou organizací a není jejím 

hlavním cílem maximalizace zisku, ale poskytování kvalitních služeb. Proto 

se při kontrole plnění rozpočtu dále vyhodnocuje jakým způsobem jednotlivá 

cestmistrovství plní objem naplánovaných činností a s jakou kvalitou tyto 

činnosti vykonává. Pro kontrolu výše uvedených skutečností využívá KSUSV 

výstupů ze systému BNS. (Míka, 2015a) 

2.4 Oblast zákazníků 

Zákazníky v KSUSV lze rozdělil do dvou skupin, a to na zákazníky 

související s hlavní činností a zákazníky souvisejícími s doplňkovou činností 

organizace. Zákazníkem spadající do hlavní činnosti je Kraj Vysočina, který 

jakožto zřizovatel KSUSV zadává a kontroluje činnost organizace. Můžeme 

ovšem říci, že nepřímými zákazníky organizace jsou všichni občané 

a účastníci silničního provozu užívající pozemní komunikace ve správě kraje. 

Co se týče zákazníků z činnosti doplňkové, patří sem zejména Ředitelství 

silnic a dálnic ČR, pro které KSUSV v rámci smlouvy spravuje silnice I. třídy 

a obce v oblasti Kraje Vysočina. 

Základní otázkou je, co obě skupiny zákazníků od KSUSV očekávají. Jistě 

je to kvalita a s tou je úzce spojena spokojenost zákazníků. Spokojeností 

zákazníků je myšlen jejich pozitivní názor na kvalitu produktů a služeb 

a ostatních činností s poskytováním produktů a služeb spojených. Proto 

je v KSUSV zaveden systém na měření spokojenosti zákazníků a kvality 

produktů a služeb, které poskytují. 
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Spokojenost zákazníků KSUSV je měřena na základě dotazníků, 

které zpracovává vedení organizace. Jeden z dotazníků v příloze č. 2. Měření 

kvality produktů a služeb, které KSUSV poskytuje, se realizuje 

prostřednictvím systém BNS, jak bylo uvedeno výše. (Míka, 2015a) 

2.5 Oblast potenciálů 

Schopnosti zaměstnanců musí mít vedení neustále na zřeteli, 

aby byla organizace schopna poskytovat kvalitní výrobky a služby. 

Kvalifikace zaměstnanců je v KSUSV na dobré úrovni, jelikož každý nový 

zaměstnanec prohází zaškolením v následujících oblastech: oblast pracovní 

náplně, BOZP a PO a dopravy a integrovaného systému řízení. Dále 

se v KSUSV každým rokem vypracuje plán školení, aby se zabezpečilo 

neustálé udržován, popř. zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Podpora 

zvyšování kvalifikace zaměstnanců je důležitým nástrojem podpory 

výkonnosti. 

Pouze kvalifikace zaměstnanců nepovede k tomu, aby přispívali k plnění cílů 

organizace. Motivace je další důležitou oblastí, kterou je potřeba řešit ve sféře 

zaměstnanců. Motivace v KSUSV je jak finanční v rámci odměn a osobního 

ohodnocení, tak nefinanční, jako např. příspěvky na očkování, firemní 

telefony, příspěvky na stravování nebo možnost odkupu dřeva, které bylo 

odstraněno v rámci činnosti organizace. Spokojenost a motivovanost 

zaměstnanců je v rámci KSUSV měřena každoročně na základě anonymních 

dotazníků. (Míka, 2015a) 

3 VÝSLEDKY - NÁVRH BALANCED SCORECARD 

PRO KSUSV, P. O. 

Sestavení BSC je komplikované, v praxi i zdlouhavé a vyžaduje dobrou 

orientaci v procesech týkajících se dané organizace. Implementace BSC bývá 

zpravidla v praxi velmi nákladná a personálně a organizačně náročná. 

Sestavení návrhu BSC pro KSUSV je rozděleno do několika kroků. Nejprve 

autoři ve spolupráci s vedením organizace odvodili strategické cíle 

společnosti pro každou z perspektiv. Následně se věnovali volbě měřítek 

a strategických akcí důležitých pro plnění jednotlivých cílů a nakonec došlo 

k sestavení strategické mapy. Pro návrh BSC v KSUSV bylo odvozeno 

celkem 9 strategických cílů rozdělených do čtyř perspektiv metody Balanced 

Scorecard. 
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3.1 Navržené strategické cíle finanční perspektivy 

Pro finanční perspektivu byly zvoleny tři cíle: získávání finančních 

prostředků, tvorba zisku z dílčí činnosti, naplňování finančního plánu 

a hospodárné nakládání s finančními prostředky. (Míka, 2015b) 

Základním získáváním finančních prostředků je získání prostředků na činnost 

od svého zřizovatele Kraje Vysočiny tak, aby byla KSUSV schopna provádět 

činnost, pro kterou je zřízena. Dále má organizace možnost získávat finanční 

prostředky prostřednictvím dotací z Evropské unie nebo od státu 

a z doplňkové činnosti. Měřítkem cíle bylo zvoleno měření výše skutečného 

objemu finančních prostředků, které má KSUSV k dispozici a výše finančních 

prostředků, které potřebuje k zajištění své činnosti. Strategickými akcemi cíle 

je přesvědčit zřizovatele o výši příspěvku, který organizace potřebuje 

pro svou činnost a získat co nevětší dotace od státu a z EU.  

Tabulka 1: Návrh finanční perspektivy 

Strategický cíl Popis cíle Měřítka Strategické akce 

Získávání 

finančních 

prostředků 

Zajištění dosti 

finančních 

prostředků pro 

plnění hlavní 

činnosti KSUSV. 

(Příspěvek 

zřizovatele, 

doplňková 

činnost, dotace 

z EU a od státu). 

Výše skutečného 

obejmu 

finančních 

prostředků proti 

výši finančních 

prostředků, které 

KSUSV 

potřebuje 

k zajištění své 

činnosti. 

- Přesvědčit 

zřizovatele o výši 

příspěvku, který 

organizace 

potřebuje pro svou 

činnost. 

- Získat dotace 

od státu a z EU. 

Tvorba zisku 

z doplňkové 

činnosti 

Tvorba zisku 

z doplňkové 

činnosti vede 

k naplňování 

finančního plánu 

a k zajištění všech 

plánovaných 

činností KSUSV. 

Skutečná výše 

zisku 

z doplňkové 

činnosti 

v porovnání 

s plánem. 

- Dodržet naplňování 

plánu doplňkové 

činnosti. 

- Průběžná kontrola 

naplňování plánu. 

Naplňovat 

finanční plán 

a hospodárně 

nakládat 

Naplňování 

finančního plánu 

a hospodárné 

nakládání 

Srovnání 

plánovaného 

a skutečného 

plnění plánu. 

- Dodržet 

naplňování 

finančního plánu. 

- Kontrola 
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s finančními 

prostředky 

s finančními 

prostředky jsou 

základní cíle 

organizace. 

Porovnání 

nákladů na 

činnost. 

naplňování 

finančního plánu. 

- Porovnávání 

nakládání 

s finančními 

prostředky mezi 

jednotlivými 

cestmistovstvími. 

Zdroj: vlastní zpracování autorů ve spolupráci s vedením KSUSV 

Tvorba zisku z doplňkové činnosti je důležitá jak pro podporu činnosti hlavní 

a možnosti poskytnutí co nejkvalitnějších služeb, tak pro plnění finančního 

plánu organizace. Měřítkem tohoto cíle je poměr současné výše zisku 

z doplňkové činnosti a výše zisku z doplňkové činnosti, které má KSUSV 

dosáhnout v rámci plánu. Strategickou akcí cíle je dodržet naplňování plánu 

doplňkové činnosti a jeho průběžná kontrola. 

Naplňování finančního plánu a hospodárné nakládání s finančními prostředky 

jsou základní cíle organizace vyplívající ze strategie organizace. Měřítkem 

naplňování finančního plánu je srovnání plánovaného a skutečného plnění 

plánu. Měření hospodárného nakládání s finančními prostředky je v KSUSV 

realizováno pomocí systému BNS, kde porovnávají skutečné náklady 

na danou činnost s náklady, které jsou uvedeny ve sborníku a dalším 

porovnáním stejných činností mezi jednotlivými cestmistrovstvími. 

3.2 Navržené strategické cíle perspektivy interních procesů 

Cíle perspektivy interních procesů vedou k naplňování potřeb zákazníků, 

očekávání zřizovatele a naplňování plánů KSUSV. V perspektivě interních 

procesů byly zvoleny dva cíle: zvyšování efektivnosti procesů a zlepšení 

využití výrobních kapacit a lidských zdrojů. (Míka, 2015b) 

Tabulka 2: Návrh perspektivy interních procesů 

Strategický 

cíl 
Popis cíle Měřítka 

Strategické akce 

Zvýšit 

efektivnost 

procesů 

Minimalizovat 

ztráty spojené 

s výrobním 

procesem a 

snižování nákladů 

na procesy. 

- Porovnání 

nových a starých 

variant procesů. 

- Důkladné zpracování 

plánů procesů, kontrola 

jejich dodržování 

a využívání „What if …“ 

analýzy. 
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Zlepšení 

využití 

výrobních 

kapacit a 

lidských 

zdrojů 

Identifikace a 

využití volných 

výrobních kapacit 

a lidských zdrojů. 

- Harmonogram 

využití výrobních 

kapacit a lidských 

zdrojů 

v kompetenci 

interní komise. 

- Plnění harmonogramu 

vytvořeného interní 

komisí. 

- Implementace funkční 

oblasti Zdroje a 

potenciály výkonu 

v systému BNS. 

Zdroj: vlastní zpracování autorů ve spolupráci s vedením KSUSV 

Zvyšování efektivnosti procesů je v KSUSV velmi důležité, jelikož vede 

k úspoře finančních prostředků, strojních kapacit a lidských zdrojů, 

které je možné použít pro další činnosti organizace. Například optimalizace 

okruhů (tras), které jezdí sypací vůz. Tyto trasy je potřeba optimalizovat tak, 

aby se ušetřilo co nejvíce technických přejezdů, ve kterých daný vůz 

nevykonává práci (jede např. doplnit posypový materiál). Měřítkem cíle 

je porovnávání nově navrhnutých procesů s procesy starými. Strategickou 

akcí cíle je důkladné zpracování plánů procesů, kontrola jejich dodržování 

a využívání What if analýzy. 

Zlepšení plánování využití výrobních kapacit a lidských zdrojů je pro KSUSV 

důležitou oblastí z důvodu rychle se měnící situace na pozemních 

komunikacích, na kterou musí organizace reagovat a přizpůsobit ji svou 

činnost. Dále má KSUSV možnost volné kapacity využít v rámci doplňkové 

činnosti, a proto je potřeba, aby tyto kapacity správně identifikovala. Měření 

tohoto cíle má v kompetenci interní komise, která vytváří harmonogram 

využití těchto zdrojů a snaží se o jeho zefektivnění. Plnění harmonogramu 

vytvořeného interní komisí je strategickou akcí určenou k naplňování 

tohoto cíle. 

Pro efektivnější využití strojních kapacit a lidských zdrojů je v KSUSV 

navržena funkční oblast s názvem Zdroje a potenciály výkonu, 

která se zabývá optimalizací využití lidských zdrojů a strojních kapacit 

využívaných pro poskytované výkony. Tato oblast je rozdělena do dvou 

modulů, a to do modulu strojních kapacity a lidských zdrojů. Oba moduly řeší 

problematiku plánování těchto zdrojů s ohledem na potřeby poskytovaných 

výkonů a optimalizaci jejich využití. Implementací této navržené oblasti 

do již zmíněného manažerského informačního systému BNS, by měla 

organizace dosáhnout zvýšení efektivnosti plánování a využití zdrojů v rámci 

všech realizovaných činností. 
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3.3 Navržené strategické cíle zákaznické perspektivy 

Cíle v této perspektivě vyjadřují vztah k zákazníkům KSUSV, jež jsou klíčoví 

pro chod a vývoj organizace. V rámci této perspektivy byly zvoleny dva cíle: 

udržení klíčových zákazníků a zvyšování spokojenosti zákazníků. (Míka, 

2015b) 

Udržení klíčových zákazníků v rámci doplňkové činnosti je pro KSUSV 

zásadní, jelikož více jak 75% zisků z doplňkové činnosti plyne od Ředitelství 

silnic a dálnic ČR. Druhým klíčovým zákazníkem v rámci doplňkové činnosti 

jsou obce v Kraji Vysočina. Měřítkem pro tento cíl bylo zvoleno porovnání 

mezi tím, kolik klíčových zákazníků si KSUSV dokázalo udržet vzhledem 

k minulému období. Strategickou akcí cíle je zvyšování kvality 

poskytovaných produktů a služeb. 

Tabulka 3: Návrh zákaznické perspektivy 

Strategický cíl Popis cíle Měřítka 
Strategické 

akce 

Udržení 

klíčových 

zákazníků 

Udržení klíčových 

zákazníků je 

pro KSUSV zásadní 

z důvodu, že většina 

zisků z doplňkové 

činnosti plyne 

od malého počtu 

subjektů. 

- Porovnání počtu 

klíčových zákazníků 

v současnosti 

vzhledem 

k minulému období. 

- Zvyšování 

kvality 

poskytovaných 

produktů 

a služeb 

Zvyšování 

spokojenosti 

zákazníků 

Spokojený zákazník je 

zákazníkem věrným 

a jeho reference 

vytvářejí jméno 

organizace. 

- Dotazníkové 

šetření. 

Zdroj: vlastní zpracování autorů ve spolupráci s vedením KSUSV 

Zvyšování spokojenosti zákazníků je jedním z předpokladů úspěšnosti 

organizace. Je velmi důležitá pro udržení klíčových zákazníků a vytváří 

jméno organizace. Pro měření tohoto cíle KSUSV provádí dotazníkové šetření 

spokojenosti zákazníků. Strategickou akcí je stejně jako u cíle udržení 

klíčových zákazníků zvyšování kvality poskytovaných služeb. 
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3.4 Navržené strategické cíle perspektivy potenciálů 

Perspektiva potenciálů ukazuje, co je potřeba zajistit, aby bylo dosahováno 

cílů perspektivy interních procesů. Do této perspektivy jsou zahrnuty cíle 

týkající se kvalifikace, motivace a spokojenosti zaměstnanců. Právě 

motivovaný spokojený a znalý pracovník dokáže vytvářet hodnotu 

jak pro organizaci, tak pro zákazníky. Navrženými cíli perspektivy 

potencionálů jsou: zvyšování kvalifikace zaměstnanců a zvyšovat motivaci 

a spokojenost zaměstnanců. (Míka, 2015b) 

Tabulka 4: Návrh perspektivy potencionálů 

Strategický cíl Popis cíle Měřítka Strategické akce 

Zvyšování 

kvalifikaci 

zaměstnanců 

Zvyšování 

kvalifikace 

zaměstnanců 

z důvodu 

neustálých inovací. 

- Plán vzdělávání, 

náklady na počet 

školení. 

- Udržení zavedeného 

systému kvalifikace 

zaměstnanců. 

Zvyšovat 

motivaci 

zaměstnanců a 

jejich 

spokojenost 

Motivovaný 

a spokojených 

zaměstnanec je 

jedním z faktorů 

úspěšnosti 

organizace, jelikož 

podává lepší 

výkony, a tím 

ovlivňuje i plnění 

ostatních 

perspektiv. 

- Anonymní 

dotazníky 

směřované 

na spokojenost 

a motivovanost 

zaměstnanců. 

- Udržení motivujícího 

pracovní prostředí 

a systému benefitů  

- Tvorba vhodné 

metodiky 

ohodnocování 

pracovníků. 

Zdroj: vlastní zpracování autorů ve spolupráci s vedením KSUSV 

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců (školení) je pro organizaci strategicky 

významné z důvodu neustálých inovací probíhajících procesů. K měření 

plnění tohoto cíle slouží plán vzdělávání a náklady na počet proškolených 

zaměstnanců. Strategickou akcí je udržení již zavedeného systému kvalifikace 

zaměstnanců, které povede k udržování a neustálému zvyšování jejich 

kvalifikace. 
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Zvyšovat motivaci a spokojenost zaměstnanců, tj. motivovaný a spokojených 

zaměstnanec je jedním z faktorů úspěšnosti organizace, jelikož podává lepší 

výkony, a tím ovlivňuje i plnění ostatních perspektiv. Měřítkem tohoto cíle 

je dotazníkové šetření prováděné každoročně v rámci organizace. Jako 

strategické akce cíle byly zvoleny: udržení motivujícího pracovního prostředí 

a systému benefitů a tvorba vhodné metodiky ohodnocování pracovníků, 

která povede k motivaci a spokojenosti zaměstnanců, kteří nebudou mít 

potřebu organizaci opustit. 

Návrh zavedení jednotné metodiky ohodnocování pracovníků by měl vést 

k rovnocennému ohodnocování a vyšší motivaci a spokojenosti pracovníků. 

Aby byl motivační systém ucelený doporučil by v KSUSV zavést jednotnou 

metodiku ohodnocování zaměstnanců. Výše finančních prostředků plynoucí 

z osobního ohodnocení a odměn zaměstnanců je v kompetenci vedoucích 

pracovníků. Z tohoto důvodu může docházet k nespravedlivému ohodnocení 

a demotivaci zaměstnanců, což bude znehodnocovat celý motivační systém 

organizace. Proto by zavedení jednotného systému ohodnocování pracovníků 

organizaci pomohlo ke zvyšování motivace a spokojenosti zaměstnanců 

a mělo by také vliv na udržení klíčových pracovníků organizace. 

3.5 Návrh strategické mapy 

Mezi zvolenými strategickými cíli jednotlivých perspektiv je potřeba 

identifikovat vztahy příčin a následků. Propojením strategických cílů 

zajistíme, aby všechny zvolené cíle napomáhaly k plnění vize organizace. 

Mapa byla sestavena na základě dedukce vazeb mezi cíli uvnitř jednotlivých 

perspektiv i napříč perspektivami. V sestavené strategické mapě je 9 cílů 

spojeno 19 vazbami. Na základě teoretických znalostí, informací 

od managementu organizace a povahy organizace autoři usoudili, 

že pro plnění vize organizace je vhodný model mapy, kde perspektivy 

finanční a zákaznická stojí vedle sebe a následně na ně navazuje perspektiva 

interních procesů a potenciálů. 
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Obrázek 1: Návrh strategické mapy pro KSUSV 

Zdroj: vlastní zpracování autorů 

Sestavování vazeb mezi cíli začalo u perspektivy potenciálů, kde 

je nejdůležitějším cílem zvyšování kvalifikace zaměstnanců, jelikož 

napomůže ke zvyšování jejich motivace a spokojenosti. Plnění tohoto cíle 

také přispívá k plnění obou cílů perspektivy interních procesů. Ovšem 

ani druhý cíl perspektivy potenciálů není zanedbatelný. Nejen že ovlivňuje cíl 

první, ale také má vliv na zvyšování efektivity procesů. V perspektivě 

interních procesů jsou si oba cíle velmi blízké, navzájem se ovlivňují a mají 

vliv na stejné cíle perspektivy finanční. Zvyšování efektivity procesů povede 
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k úspoře nákladů, a tedy jak k hospodárnému nakládání s finančními 

prostředky, tak ke tvorbě zisku z doplňkové činnosti. Zlepšování využití 

výrobních kapacit a lidských zdrojů povede k možnosti využití těchto zdrojů 

v doplňkové činnosti, popřípadě k hospodárnému nakládání se zdroji, 

a to jak finančními, tak lidskými či strojními. 

Ve finanční perspektivě je důležitým cílem tvorba zisku z doplňkové činnosti, 

který ovlivňuje jak cíl naplňování finančního plánu organizace, jelikož 

je jednou ze složek tohoto plánu, tak cíl získávání potřebných finančních 

prostředků, protože je jedním z pramenů finančních zdrojů. Získávání 

potřebných finančních prostředků je velmi důležité pro udržování kvality 

produktů a služeb organizace, a tedy má velký vliv na spokojenost zákazníků. 

Ovšem nejdůležitějším cílem perspektivy je naplňování finančního plánu 

a hospodárné nakládání s finančními prostředky. Tento cíl zastřešuje oba cíle 

předchozí a vyplývá z hlavního účelu organizace. Jedním z cílů zákaznické 

perspektivy je již zmíněný cíl spokojenosti zákazníků. Tento cíl má 

pro organizaci velký význam, jelikož spokojenost zákazníků ovlivňuje 

jak tvorbu zisku z doplňkové činnosti, tak je předpokladem pro udržení 

si klíčových zákazníků organizace. Udržení si klíčových zákazníků má velký 

vliv na tvorbu zisku z doplňkové činnosti, protože z opravdu malého počtu 

zákazníků KSUSV plyne většinový objem zisků. Naplňováním všech 

zmíněných cílů by organizace měla dosahovat ke splnění své vize a strategie. 

4 DISKUSE A ZÁVĚR 

Zárodek metody BSC vznikl roku 1990 v projektu Davida Nortona a Roberta 

Kaplana s názvem „Měření výkonnosti podniku budoucnosti“, dva roky 

později vzniká metoda samotná, která je již sestavena ze čtyř různých 

perspektiv o přibližně více než deset let později můžeme nalézt publikace 

autorů, kteří metodu BSC přenáší do veřejného sektoru jako např. Hušek, 

Šusta, Půček, (2006), Šašek a Vacík (2011), Vodáková (2016) 

a ze zahraničních pak Horváth (2002), Niven (2008) a Smith (2014). 

Návrh Balanced Scorecardu pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny byl 

řešen ve spolupráci s vedením organizace. Bylo navrženo 9 strategických cílů 

rozdělených do čtyř perspektiv metody Balanced Scorecard a k nim přiřazeny 

vhodné měřítka a strategické akce, které vedou k naplňování těchto cílů. 

V rámci této části byly popsány dva návrhy, které by měly organizaci pomoci 

při zvyšování efektivnosti využití lidských zdrojů a strojních kapacit a zlepšit 

motivaci a spokojenost zaměstnanců. Nakonec byla sestavena strategická 
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mapa, která vystihuje důležitost jednotlivých strategických cílů a ukazuje 

cestu vedoucí k naplňování vize organizace. 

Případová studie použití BSC u KSUSV ukazuje na možnosti využití 

manažerského nástroje řízení pro původně ryze ziskový sektor, ale protože 

tento nástroj používá i jiná než jen finanční měřítka pro hodnocení, 

má ve veřejném sektoru velkou možnost využití. Z výše uvedených informací 

vyplívá, že KSUSV využívá kvalitní a funkční systém řízení plánů a rozpočtů, 

orientovaný do oblastí financí a procesů, který vede ke správnému 

rozhodování a řízení organizace. V rámci dalšího rozvoje organizace 

by se tedy Krajská správa a údržba silnic Vysočiny měla zaměřit především 

na oblasti zákazníků a potenciálů, což by vedlo k plnému využití potenciálu 

organizace. 

Cílem článku bylo provést kazuistiku použití Balanced Scorecard u vybraného 

subjektu neziskového sektoru. Uvedený příklad přenesení a využití BSC 

v neziskovém sektoru u příspěvkové organizace ukazuje i cestu a možnosti 

jejího využívání ve veřejném sektoru obecně. Struktura strategické mapy 

a postavení jednotlivých perspektiv by bylo velmi obdobné jako 

u popisovaného příkladu. V perspektivě potenciálů by šlo také především 

o kvalifikaci a motivaci zaměstnanců k dosahování co nejlepšího, 

tj. nejvyššího a kvalitního výstupu. V perspektivě interních procesů by šlo 

o zkvalitnění vnitřní řídící práce. Perspektivu zákazníků ve veřejném sektoru 

můžeme chápat jako širokou veřejnost spotřebovávající produkty veřejného 

sektoru a ve finanční perspektivě by to mohlo fungovat velmi obdobně jako 

u zmiňované p. o. bez doplňkové ziskové činnosti. P. o. také hospodaří 

s omezenými přidělenými finančními prostředky, obdobně jako celý veřejný 

sektor, a je nucena s nimi pokrýt své potřeby při plnění svých povinností, 

stejně jako jiné instituce ve veřejném sektoru. 
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