BALANCED SCORECARD: !ÍZENÍ STRATEGIE
ORIENTOVANÉ NA REALIZACI

S rostoucí oblibou vyu!ití konceptu balanced
scorecard (BSC) autor" Roberta S. Kaplana a
Davida P. Nortona se lze v mana!erské praxi
stále #ast$ji setkat s pohledem na BSC jako na
systém ukazatel" z oblastí financí, zákazník",
interních proces" a u#ení se a r"stu. Mnozí
vrcholoví mana!e%i si od zavedení BSC slibují
p%edev&ím zast%e&ení obsáhlého systému
m$%ítek v'konnosti jejich syntézou do n$kolika
souhrnn'ch ukazatel" charakterizujících podnik
z nejd"le!it$j&ích hledisek a v souladu s tím
také k projektu odvození a implementace BSC
ve vlastní organizaci p%istupují.
Omezení BSC na systém m$%ítek je v&ak
hrub'm zjednodu&ením konceptu sv$d#ícím
bu( o jeho ne zcela správném pochopení nebo
o podcen$ní náro#nosti jeho zavád$ní. A#koliv
existence ur#it'ch ukazatel" z r"zn'ch oblastí
navozuje zdání aplikace metody v podniku,
nelze systém vybudovan' s tímto my&lenkov'm
pozadím pova!ovat za plnohodnotn' balanced
scorecard ve smyslu koncepce Kaplana a
Nortona.
Zastavme se nejprve u samotné definice pojmu
BSC, která o konceptu hovo%í jako o systému
"strategického" %ízení. V moderním pojetí se
strategick'm managementem rozumí hledání,
rozvíjení a udr!ování dostate#n$ vysok'ch a
jist'ch potenciál" úsp$chu s ohledem na
dlouhodobé zaji&t$ní likvidity. Jedná se tedy o
trvalé zabezpe#ení neochabující podnikatelské
invence, která je p%edev&ím v sou#asném
turbulentním sv$t$ charakteristickém vysokou
dynamikou zm$n podnikatelského prost%edí
nutnou podmínkou dlouhodobého p%e!ití
podniku. Usp$t v dne&ním podnikatelském
sv$t$ znamená nejen "d$lat v$ci správn$", ale
neustále se i ptát, zda d$láme "správné v$ci". V
komplikovan$j&ích organiza#ních strukturách s

víceúrov)ovou %ídící hierarchií p%istupuje k
problému nalezení vlastní strategické pozice
podniku problém efektivního p%i%azení
jednotliv'ch slo!ek a funk#ních oblastí k díl#ím
strategick'm úkol"m. Tvorba strategie, která
je zále!itostí vrcholového vedení, je odd$lena
od v'konu strategie, jeho! nositelem jsou
pod%ízené exekutivní slo!ky. Podle tv"rc"
konceptu BSC není selhání procesu
stategického %ízení ve v$t&in$ p%ípad"
d"sledkem chybné strategie, n'br! d"sledkem
její chybné #i ned"sledné implementace v
ni!&ích hierarchick'ch rovinách konzistentn$
nap%í# organizací.
Vysoká míra nejistoty spojená se vzdálen'm
#asov'm horizontem plánování strategie
zp"sobuje, !e vymezení základního
strategického zam$%ení má obvykle kvalitativní
podobu s vysok'm stupn$m vágnosti.
Opomenuto z"stává konkrétní vymezení
odpov$dností za strategii, rozpracování
postup" jejího dosa!ení do díl#ích krok",
p%i%azení zdroj" na spln$ní úkol" z nich
plynoucích a stanovení rámcov'ch termín".
Mana!e%i na ni!&ích %ídících úrovních postrádají
konkrétn$j&í vodítko, které by vymezilo místo
jimi %ízen'ch úsek" ve stanovené strategii a
zp"sob, jak'm mohou p%isp$t k jejímu
napln$ní. Správn' a efektivní strategick' zám$r
vrcholového vedení formulovan' na úrovni
obecného zadání je potom na ni!&ích úrovních
realizován
nekonzistentními
a
nekoordinovan'mi aktivitami díl#ích funk#ních
a organiza#ních slo!ek podniku podle toho, jak
si je ta #i ona podniková sou#ást vykládá a s
jakou pozicí se v jeho rámci identifikuje. Nelze
se potom divit, kdy! aktivity strategického
charakteru probíhající v sm$%ují podnik jinam,
ne! byl zám$r vrcholového vedení.
BSC umo!)uje formulovat správn' strategick'
zám$r transparentním zp"sobem s orientací na
jeho realizaci, tak aby informa#ní zkreslení
bylo minimální a p%enos zám$ru vrcholového
vedení do operativních úkol" pod%ízen'ch
slo!ek konzistentní. BSC p%edpokládá formulaci
konkrétních strategick'ch cíl" v n$kolika
oblastech (tzv. perspektivách), které
management pova!uje za relevantní z hlediska
dlouhodobé úsp$&nosti podniku. Nej#ast$ji se
lze v praxi setkat s perspektivami financí,
zákazník", interních proces" a u#ení se a r"stu,
které jako obecn' model vhodn' pro v$t&inu
odv$tví navrhují auto%i BSC. Jak' je jejich
obsah? Finan#ní perspektiva dává odpov$( na
otázku, jak'ch finan#ních v'sledk" musí podnik
dosáhnout, aby uspokojil své vlastníky
(investory). Zákaznická perspektiva %íká, jakou

hodnotovou v'hodu musí podnik nabídnout
sv'm zákazník"m, aby na trhu usp$l.
Perspektiva interních proces" definuje aktivity
pot%ebné pro vytvo%ení po!adované zákaznické
hodnotové v'hody a o#ekávan'ch finan#ních
v'sledk". Obsahem perspektivy u#ení se a r"stu
je infrastruktura nezbytná k optimálnímu
pr"b$hu interních proces" a zahrnuje vedle
znalostí a schopností zam$stnanc" také
technologii a pracovní klima. Finan#ní a
zákaznické cíle jsou po!adované v'stupy,
zatímco cíle v oblastech interních proces" a
u#ení se a r"stu jsou hybn'mi silami jejich
dosa!ení. Tyto #ty%i perspektivy v&ak nejsou
jedinou variantou strategického modelu: U
podnik" p"sobících v odv$tvích s vysokou tr!ní
silou na stran$ dodavatel" se lze navíc oproti
tomuto modelu setkat s perspektivou
dodavatel", u spole#ností z odv$tví s
negativními ekologick'mi dopady by dal&í
vhodnou perspektivou mohla b't perspektiva
!ivotního prost%edí, pro podniky p"sobící v
siln$ regulovan'ch odv$tvích bude relevantní
perspektiva regulátora apod.
Formulace strategick'ch cíl" v jednotliv'ch
perspektivách musí b't v'sledkem konsensu
vedení podniku (p%íp. jeho organiza#ní slo!ky),
pro n$j! je BSC odvozován. Není v'jimkou, !e
p%i t'mové formulaci strategick'ch cíl"
vrcholov'm managementem vyjdou najevo
rozdílná chápání strategie, p%esto!e o
existujícím vágn$ji formulovaném strategickém
zám$ru panovala shoda. Strategické cíle v
jednotliv'ch perspektivách musí b't
dostate#n$ ur#ité, ovlivnitelné a také
m$%itelné. Co se t'#e po#tu strategick'ch cíl",
jako ideální lze doporu#it p%ibli!n$ t%i a! #ty%i
strategické cíle na perspektivu. I p%i odvození
strategick'ch cíl" je t%eba mít na pam$ti
základní pravidlo pro tvorbu strategie, které
%íká, !e strategie je nutnost volby. Cíle
obsa!ené v perspektivách BSC tedy nemají
poskytovat komplexní obraz o v&ech stránkách
#innosti podniku, ale pouze o t$ch strategicky
relevantních, tzn. t$ch, na které je t%eba
polo!it zvlá&tní d"raz pro dosa!ení
zam'&leného budoucího obrazu podniku
(podnikové vize).
*ty%i perspektivy obsa!ené v základním modelu
BSC nejsou zvoleny samoú#eln$. Poskytují
jednoduch', srozumiteln' a sou#asn$
maximáln$ pravdiv' pohled na propojení
úsp$chu podniku s hybn'mi silami v'konnosti.
BSC jakoby se sna!il jednou prov!dy zakotvit v
myslích a p%edev&ím #innech %ídících
pracovník", !e základnou pyramidy
podnikatelského úsp$chu jsou spokojení,

motivovaní a kvalifikovaní zam$stnanci. Teprve
na lidském kapitálu lze stav$t úkolovou
(procesní) rovinu podnikání, tedy na základ$
obchodního modelu definovat #innosti, které
transformují vstupy podniku do v'stup" s
p%idanou hodnotou pro zákazníka. A kone#n$
teprve zákaznická hodnotová v'hoda nám
umo!ní udr!et si na&e zákazníky a získávat
nové, a tím plnit cíle finan#n$ v'sledkové. Tuto
p%irozenou návaznost od u#ení se a r"stu p%es
interní procesy a zákazníky a! k financím lze
p%enést také do roviny strategick'ch cíl",
jejich! propojením v intencích této logiky
získáme n$kolik %et$zc" kauzálních vztah" (tzv.
strategick'ch p%íb$h") nap%í# jednotliv'mi
perspektivami, které jsou mno!inou
strategick'ch hypotéz k dosa!ení strategické
vize vrcholového vedení. Pro vytvo%ení
kauzálních vazeb mezi jednotliv'mi cíli platí
toté!, co pro strategické cíle: Smysl má pouze
znázorn$ní t$ch kauzalit, které jsou pro
strategii nosné. Pro toto vizuáln$ grafické
znázorn$ní strategie podniku pomocí
strategick'ch cíl" propojen'ch podle p%í#inné
souvislosti se v!il název "strategická mapa".
Ka!d' strategick' cíl je dále up%esn$n sv'm
m$%ítkem. N$které strategické cíle, zejména
vrcholové cíle z finan#ní perspektivy, jsou
kvantifikovatelné samy o sob$ (nap%. pokud je
vrcholov'm strategick'm cílem ve finan#ní
perspektiv$ ukazatel Economic Value Added
(EVA), je sou#asn$ sám také m$%ítkem), pro
jiné cíle je t%eba definovat speciální m$%ítka
(nap%. index spokojenosti zákazník" pro
strategick' cíl "spokojenost zákazník"" v
zákaznické perspektiv$).
Explicitní formulace strategick'ch cíl", jejich
m$%ítek a strategick'ch hypotéz vytvá%í ideální
základnu pro aplikaci principu zp$tné vazby
zakotveného v operativním okruhu %ízení do
%ízení strategie. Operativní %ízení (tém$%
v'lu#n$ na bázi ro#ního rozpo#tu) je zalo!eno
na pravidelném porovnávání skute#n'ch a
plánovan'ch hodnot, identifikaci odchylek a
návrhu korektivních opat%ení k jejich náprav$.
Definice m$%ítek strategick'ch cíl" umo!)uje
analogicky plánování hodnot t$chto ukazatel" a
jejich pravidelné porovnávání se skute#n'm
stavem. V procesu %ízení strategie v&ak m"!e
b't existence odchylek nejen signálem k p%ijetí
protiopat%ení, ale sou#asn$ ke kritickému
zvá!ení platnosti strategick'ch hypotéz.
Propojení smy#ky strategického %ízení na bázi
BSC se smy#kou operativního %ízení se
uskute#)uje prost%ednictvím strategick'ch
iniciativ - konkrétních opat%ení, která mají

p%isp$t k dosa!ení ur#itého strategického cíle.
Strategické iniciativy jsou sou#ástí nákladové
strany rozpo#tu a z hlediska %ízení se k nim
p%istupuje jako k projekt"m. P%i plánování
strategick'ch iniciativ je t%eba ur#it
následující:
. Náro#nost realizace iniciativy na zdroje. P%i
provád$ní iniciativ jsou #asto vyu!ívána
p%edev&ím servisní nákladová st%ediska (nap%.
IT). P%i plánování v$t&ího po#tu strategick'ch
iniciativ sm$%ujících k v'kon"m daného
st%ediska je proto t%eba nutné zvá!it jeho
kapacitní omezení.
. Priority provád$ní iniciativ. P%edev&ím v
prvních etapách vyu!ívání BSC se #asto
zapomíná na to, !e v&e najednou nelze
zvládnout.
Klí# ke správnému p%i%azení le!í v precizním
plánování kritick'ch zdroj". Jako vhodn'
nástroj se zde jeví Activity Based Budgeting,
p%i#em! auto%i BSC navrhují odd$lení
operativní a strategické (tj. t'kající se BSC)
#ásti. V souladu s tím je operativní rozpo#et
sestaven s vyu!itím ABB, zatímco strategické
iniciativy se plánují podle zásad projektového
%ízení.
Úsp$&né aplikace BSC do systému strategického
%ízení v USA i v Evrop$ dokazují, !e BSC je
mocn'm nástrojem umo!)ujícím p%i%azení
organizace ke strategii. Jeho efektivní
fungování je v&ak podmín$no celistvou
implementací, kterou nelze zú!it na pouhou
definici m$%ítek v intencích jednotliv'ch
perspektiv. M$%ítka musí b't odvozena z
definice strategického zam$%ení a opat%ení k
dosa!ení plánovan'ch hodnot prota!ena do
roviny plánování zdroj".

