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PŘEHLED PŘÍNOSŮ PPROI

PPROI je koncepčně nový informačně-řídicí systém, 
zaměřující podnikové produkty (P), procesy (P) a zdroje (R) 
ve vzájemných vazbách k objektivnímu komplexnímu cíli podnikání, 
maximálnímu zhodnocování investovaného kapitálu, neboli 
k maximalizaci ROI podniku. 
Podnikový management tím vstupuje do éry vědy.

Maximalizace ROI by neměla být bezbřehá, zejména z ekologických a sociálních hledisek. 
PPROI umožňuje nastavení limitů, ve kterých se maximalizace ROI může pohybovat 

ZNAČKA 

JEDEN CÍL
Založen na               
• nové, skutečně vědecké manažerské teorii 
• nových principech deskripce procesů  
• nové architektuře informačního systému 
s  využitím potenciálu  
• matematiky a
• současných informačních technologií 
 
PPROI poprvé v historii poskytuje
• správné, komplexní a včasné řídicí informace,
z nichž většinu jiné informační systémy neobsahují vůbec
které vedou každého pracovníka, v kterémkoli útvaru podniku 
• k optimálním řešením z hlediska maximalizace ROI podniku

Koncepčně nová řešení
• nové klíčové míry
• výjimečně detailní, přesné a efektivní měření
• matematické vazby mezi všemi informacemi
• pokrokové metody řízení, produktů, procesů a zdrojů
umožňují   
• skoncovat s tradičním, nevnímaným plýtváním kapitálem v důsledku slabin předchozích 
     informačních systémů

Podstatně zlepšené finanční výsledky
od prvních okamžiků implementace PPROI 
mohou být využity
• k přímému prospěchu investorů, zaměstnanců podniku, komunity ve které podnik působí 
    i celého státu a/nebo
• v zájmu rozvoje a zvýšení konkurenční schopnosti podniku a/nebo 
• v zájmu zvýšení rezerv pro snazší přežití v dobách krize   
   
LZE SI PŘÁT VÍCE?

THE ROI IN ACTION!



Vyšší hodnota firmy, 
dividendy aj. podíly 
akcionářů / vlastníků

Podnikový 
kapitál

Vyšší rozvojové inve-
stice a konkurenční 
schopnost firmy

Vyšší odměny 
manažerů 
a zaměstnanců

Větší rezervy 
a snazší zvládání 
krizových situací

Vyšší příspěvky 
komunitě 
a společnosti

Řízení podle PPROI → Konec plýtvání kapitálem v důsledku vad IS
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MÍRY: KAPITÁL A ROI  PROCESŮ PODLE PRODUKTŮ

PPROI jako první a jediný informační systém počítá
• kapitál v procesech a návazně 
• kapitál a ROI v procesech vymezených podle produktů 
což umožňuje řídit produkty, jejich procesy a v procesech obsažené zdroje v zájmu maximalizace ROI podniku. 
Tím je vytvořena základní podmínka vědeckého řízení. 

MĚŘENÍ: DETAILNOST, PŘESNOST A KUSTOMIZACE INFORMACÍ

Informace o produktech, zdrojích a procesech jsou v PPROI výjimečně detailní a adresné, což jsou nutné 
předpoklady přesnosti a využitelnosti informací v řízení. 
Vzhledem ke specifikům fyzických parametrů produktů a zdrojů různých podniků jsou tyto parametry v PPROI 
kustomizovatelné. Vše lze podchytit v rámci IS. 
 
VAZBY: PROVÁZANOST VŠECH INFORMACÍ MATEMATICKÝMI FUNKCEMI

PPROI je protkán sítí relevantních matematických funkcí, postupně syntetizujících elementární 
informace o produktech, zdrojích a procesech v podnikovou hodnotu ROI. Důsledky čehokoli je tak mož-
né posoudit v komplexní finanční míře, volit optimální řešení z řešení možných a celkově řídit ROI podniku 
na kořenových příčinách. 
Určit lze i odpovědnost útvarů podniku za skupiny faktorů ROI.
Ve srovnání s ERP systémy klesají nároky na práci s informacemi a roste kvalita počítaných  
informací. 

METODY: ŘÍZENÍ PROCESŮ V REÁLNÉM ČASE  
 
PPROI efektivně řeší problematiku deskripce a řízení progresivních výrobních procesů, nazývaných štíhlá výroba.  
Z elementárních dat počítá
• variantní časové normy operací ve vazbě při různých počtech pracovníků  
• vyvážené, časově závazné plány výroby dílů pro týmy pracovníků, reagující na proměnlivou 
poptávku 
Eviduje plnění časových plánů, motivuje týmy i jednotlivce na plnění a umožňuje rychlé odstranění 
případných skluzů.   
Plány PPROI určují podrobně i nároky procesů na spotřebu různých zdrojů v reálném čase. Automa-
tická komparace skutečnosti, evidované v úzce vymezených teritoriích, s plánovanými nároky procesů, realizo-
vaných v příslušných teritoriích, je adresným, zcela unikátním fyzickým i finančním kontrolingem.
Postupy jsou zčásti využitelné i v tradiční výrobě a v nevýrobních procesech.
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PŘEHLED PŘÍNOSŮ PPROI 

PŘED PPROI: ZATMĚNÍ, TÁPÁNÍ, ROZPORY

Tma v informačních systémech, tabula rasa v teorii  
Základním ekonomickým pojmem kapitalismu je kapitál, základním cílem podnikání je maximální zhodnocování kapitálu. Za klí-
čový pojem managementu je v posledních desetiletích označován proces.  Protože kapitál je zhodnocován v procesech placených 
zákazníky, bylo by logické, aby kritériem procesního řízení, i kritériem řízení portfolia produktů, byla míra zhodnocení kapitálu, ROI. 
Realitou je opak. V praxi se tak nepostupuje, o kapitálu v procesech nejsou v podnikových IS žádné informace a teorie se měřením 
kapitálu v procesu nezabývá. Nelze tedy počítat ROI v procesech vymezených podle produktů. Řízení procesů a produktů a tím  
i celkové řízení podniku v zájmu objektivního cíle zůstávalo jen slovním přáním; management nevstoupil do oblasti vědy.

» Dokážete-li to, o čem mluvíte, měřit, vyjádřit v číslech, něco o tom víte. V opačném případě jste ve Vašem 
myšlení stěží pokročili do stadia vědy, ať jde o cokoli. «              Lord Kelvin (William Thomson)

Řízení procesů: Tápání mezi parciálními ukazateli a teoriemi
V rozhodování mezi procesními variantami, i při hodnocení existujících procesů, se ve funkci kritéria používá řada dílčích uka-
zatelů, doporučovaných jednostranně zaměřenými teoriemi. Optimální varianty z množiny variant možných však bývají podle 
různých ukazatelů různé (viz obrázek vpravo). 
Jednotlivé teorie se prakticky dostávají do střetu a protagonisté určité teorie kritizují teorie jiné. Např. autor TOC, tj.teorie 
omezení, Eliyahu Goldratt v obhajobě „světa průtoku“ velmi ostře kritizuje manažerské účetnictví a jeho „svět nákladů“. Pokud 
si manažeři v praxi uvědomují rozpornost jednotlivých teorií a kritérií, musí nutně tápat, kdo má pravdu, podle čeho řídit.

Řízení produktů podle ziskovosti
V hodnocení a řízení portfolia produktů je standardním kritériem ziskovost, poměr zisku pro produkt k ceně produktu. Je to téměř 
axiom, samozřejmost přijímaná bez výhrad. Rozdílné kapitálové nároky procesů pro různé produkty nejsou vnímány, neboť nejsou 
měřeny. Ziskovost je často nesprávně považována za míru zhodnocení kapitálu.

Management versus finance
Kriteriální funkci má ROI ve financích. Je vrcholovou, syntetickou mírou pyramidově uspořádaných poměrových ukazatelů finanč-
ního účetnictví, používá se jako investiční kritérium. Z finanční pyramidy je rozpor finančních a manažerských kritérií evidentní. 
Ziskovost resp. nákladovost, v managementu kritérium, je ve finanční pyramidě pouze faktorem ROI. Rozpory kritérií managemen-
tu a financí však teorie manažerského i finančního účetnictví ignorují, což je zřejmě důsledek bariér přebujelé dělby práce. 

Manažerské
účetnictví

Finanční
účetnictví

Podnikové IS

V PPROI: PROZŘENÍ, ŘÍZENÍ PODLE ROI

Průlom v informacích, přelom v řízení
PPROI standardně počítá nejen náklady procesů, ale i kapitál  
v procesech. Ten je měřen integrálem, v peněžně časových 
jednotkách. Následně jsou počítány kapitál a ROI v proce-
sech členěných podle produktů, případně i podle zákazníků. 
Manažeři tím získávají klíčové informace pro řízení v zájmu 
maximalizace podnikové hodnoty ROI. Procesy vymezené 
podle produktů vnímají  jako oblasti investování kapitálu  
v rámci podniku, přičemž  usilují o optimalizaci kapitálu a ROI 
v  oblastech tak, aby podniková hodnota ROI byla maximální. 
Myšlení a jednání manažerů se stává rozvinutým myšlením  
a jednáním investorů.

Úloha dílčích ukazatelů procesů
Možností řídit procesy v zájmu maximalizace ROI mizí důvod 
používat jako kritérium řízení kterýkoli dílčí ukazatel. Spory 
protagonistů různých dílčích ukazatelů se ukazují umělé. Dílčí 
ukazatele mají v PPROI takovou funkci, jaký je jejich objektivní 
vztah k ROI. Z různých hledisek a na různém stupni podrobnosti 
informují o faktorech ROI a slouží řízení ROI prostřednictvím 
jejích faktorů. Přitom je třeba mít na vědomí, že vzájemně jsou 
hodnoty dílčích ukazatelů často v trade-off vztahu, tzn. že zlep-
šování hodnot jedné skupiny dílčích ukazatelů může být neděli-
telně spjato se zhoršováním hodnot  jiné skupiny ukazatelů. Pro 
rozhodnutí je nutný výpočet ROI.

ROI a ziskovost v hodnocení produktů
Hodnocením podle ROI mizí i nesprávné finanční vnímání 
výhodnosti produktů v podnikovém portfoliu. Ziskovost pře-
stává být kritériem hodnocení, je pouze faktorem, který spolu  
s kapitálovou náročností procesů pro produkty určuje jejich 
ROI. V souladu je tedy hierarchie poměrových ukazatelů při 
hodnocení produktů s hierarchií poměrových ukazatelů  finanč-
ního účetnictví, zobrazovanou v pyramidách; kriteriální rozpor 
managementu a financí neexistuje.  

PPROI®

Příklad rozdílného pořadí produktů podle zis-
kovosti a ROI

Rozdílné pořadí produktů podle ROI proti pořadí podle zisko-
vosti je časté, neboť ziskově výhodné procesy bývají z více 
důvodů nadprůměrně kapitálově náročné. Není to však nut-
nost; relace ziskovosti a kapitálové náročnosti jsou různé.   

Produkt

A
B
C

Ziskovost

0,12
0,1
0,08

Kaptálová
náročnost
1,5
1
0,6

ROI

0,08
0,10
0,13
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PŘED PPROI: CHUDÉ INFORMACE, REZIGNACE NA PŘESNOST

Chronické zkreslování nákladů produktů a procesů v teorii  
Existence správné míry jevu sama o sobě nezajišťuje správné měření. Nutná je i přesnost měření. Vadou manažer-
ského účetnictví je nejen úplná absence informací o kapitálu, ale i velmi zjednodušené metody měření nákladů 
procesů a produktů, zásadně zkreslující realitu. Z tohoto důvodu označil Robert Kaplan v 80. letech minulého století 
manažerské účetnictví za „nepřítele produktivity č. 1“. S kolegy navrhl metodu Activity based costing. Velké nároky 
na přesnost si však autoři nekladou. Za rozumné označují zkreslení části nákladů určované metodou od 5% do 10%;  
tvrdí, že vyšší přesnost se zpravidla nevyplácí, neboť náklady spojené se zvýšenou přesností jsou větší než přínosy 
přesnějších informací pro řízení. Protože náklady na přímý materiál a část přímých mezd se obecně počítají relativ-
ně přesně, zkreslení celkových nákladů produktů metodou ABC by se mělo pohybovat cca od 2 do 6%.  
Z hlediska ROI je však i takové zkreslení závažné, tím spíše, že zkreslení nákladů určitého produktu na jednu stra- 
nu (podhodnocení) vede při alokacích, používaných  v ABC, ke zkreslení nákladů zbytku produktů na druhou  
stranu (nadhodnocení).
 

V PPROI:  MASA NOVÝCH, ADRESNÝCH A PŘESNÝCH INFORMACÍ

PPROI ve srovnání s řídicími moduly ERP systémů obsahuje větší počet  informací o procesech o dva číselné řády 
• zajišťuje výrazně větší přesnost informací
• snižuje nároky na získání informací
Bylo toho dosaženo mj. změnami tradiční architektury IS a masivním nasazením aparátu vědy - atomizací, tříděním  
a zejména pak matematickými funkcemi.  
  
Ukazatele prováděcího plánu štíhlé výroby
Unikátní přesnost fyzických informací PPROI dokumentuje vyvážený závazný výrobní plán, určující týden dopředu úkoly 
pracovníkům týmů v minutovém rozmezí  
 

Cca 3% zkreslení nákladů v příkladu zásadně zkreslilo ROI a změnilo výhodnost výrobků. Problém je o to závažnější, že 
jde o průměrné zkreslení nákladů pro produkt. Zkreslení je zpravidla a prokazatelně daleko větší, pokud se ABC aplikuje 
pro výpočty nákladů výrobkově vymezených fází procesů. Na této úrovni je metoda nepoužitelná.

Chudé a nepřesné informace v ERP systémech
Tradiční IS neumožňují stanovit byť jen náklady nejpřesněji evidované fáze procesu - zpracovatelské operace pro díl. 
Náklady v rámci určité operace generuje často velký počet zdrojů, některé z nich jen v částech celkového času operace. 
Evidovat  všechny zdroje, jejich časy a návazně náklady v příslušném čase nelze, neboť v ERP systémech neexistují 
pole pro takovou evidenci. I kdyby pole existovala, tradiční způsob zjišťování informací a záznamů dat do IS by byl 
neúnosné náročný. 
Problém nemohou řešit ani nadstavby nad ERP. Nelze-li přesně vypočíst náklady fáze procesu, nelze přesně vypočíst ani 
náklady celého procesu a tudíž ani náklady produktu.
Informace o procesech v ERP systémech jsou neuspokojivé obecně. Platí to i pro informace nefinanční. Např. kalen-
dářní  časy operací výrobních zakázek v plánech MRP jsou velmi nepřesné, plní pouze orientační funkci. Plyne to nejen  
z nedostatečných vstupních dat, ale i z neuspokojivých metod jejich zpracování, 
 

Pokud by časové normy pro variantní počty pracovníků nebyly stanoveny velmi přesně a pokud by nebyly přesné složité výpočty, 
časově koordinující plány výroby mnoha dílů v desítkách linek, byl by plán nerealizovatelný a operátoři by ho označili za nesmyslný.

Finanční ukazatele
Výjimečnou adresnost a přesnost finančních ukazatelů PPROI ilustruje tabulka plánovaných hodnot  složek strojních 
nákladů operací ve vazbě pro konkrétní díl v Kč.

Hodnoty v tabulce jsou agregacemi složek nákladů generovaných jednotlivými stroji v mikrofázích operací ve vazbě. I tyto údaje 
musí být přesné, neboť jejich správnost lze namátkově zkontrolovat a navíc tvoří bázi automatického kontrolingu – srovnávání 
skutečnosti s plánem. Pokud by byly nesprávné, vznikaly by nevysvětlitelné odchylky. Uvedené položky jsou jen částí složek 
strojních nákladů. Pro operace ve vazbě jsou počítány i další složky přímých a nepřímých nákladů a složky kapitálových nároků.    

Nová generace IS a metod a co s generacemi předchozími?
Z příkladu je zřejmý obecný postup v PPROI: postupná skladba elementárních faktorů navazujícími funkcemi, jejichž dílčí 
výstupy slouží řízení a umožňují kontrolu. Postup, v souladu s realitou, je zcela opačný než alokace souhrnů na produkty příp. 
procesy v ABC, či jiných zjednodušujících modelech manažerského účetnictví. Ty při přesných výpočtech ztrácejí relevanci.  
Otazník visí i nad osudem tradičních ERP s jejich koncepčními slabinami z hlediska deskripce, plánování a řízení procesů     

Díl

3300728001
3300728001
3300728001
3300728001

Operace 
ve vazbě
10-40
50 -65
70
80 -120

Strojní  
odpisy 
3,87
0,94
1,08
4,91

Chladící 
voda

0,21

2,08

Odpisy nástrojů   
a přípravků 
0,64
0,11
0,08
0,25

Spotřební  
nástroje 

0,95
0,24

Strojní  
elektřina
2,45
1,32
0,42
3,41

Strojní  
plyn

2,68
5,65

Linka

LAL1
LAL1
LAL1
LAL2
LAL1 
LAL2 
LAL1

Směna
1
1
1
1
1
1
1
1

Zakázka

2600967002-0004
2600967005-0004
2600967008-0002
2600967005-0004
2600967007-0005
2600967008-0002
3300728001-0006

Díl

2600967002
2600967005
2600967008
2600967005
2600967007
2600967008
3300728001

Operace 
ve vazbě
10-20
10-20
10-30
30-50
10-35
40-60
10-40

Počet 
pracovníků
3
3
2
1
2
1
2

Začátek 
zpracování
21.4.2009 6:00
21.4.2009 6:37
21.4.2009 7:18
21.4.2009 7:18
21.4.2009 8:36
21.4.2009 9:17
21.4.2009 11:13

Konec
zpracování
21.4.2009 6:37
21.4.2009 7:18
21.4.2009 8:36
21.4.2009 9:17
21.4.2009 11:13
21.4.2009 13:31
21.4.2009 13:30

Počet 
kusů
40
31
49
31
145
49
244

Produkt

A
B

Cena

100
100

Náklady 
reálné
92
88

Náklady 
zkreslené
89
91

Kapitál 
reálný
80
75

Zisk
reálný
8
12

Zisk
zkreslený
11
9

ROI
reálná
0,1
0,16

ROI
zkreslená
0,1375
0,12

» Cílem ABC systému je vyvážit náklady chyb plynoucí z nepřesných odhadů s náklady na měření. « 
                              Robert Kaplan, Robin Cooper 
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PŘEHLED PŘÍNOSŮ PPROI

KAŽDÉ RÁNO PPROI PREZENTUJE PŘEHLED VÝSLEDKŮ PODLE PODNIKOVÝCH TERITORIÍ
ODPOVĚDNÍ PRACOVNÍCI VYSVĚTLUJÍ PŘÍČINY ABNORMALIT, POKUD SE NĚJAKÉ VYSKYTNOU
STRUČNÉ OTÁZKY, ODPOVĚDI A ZÁVĚRY MOHOU NÁSLEDOVAT
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ALIGNING PRODUCTS,PROCESSES AND RESOURCES TO MAXIMIZE ROI

Z ROZHOVORŮ PETRA ZAVORALA S PROF. MILANEM MATĚJKOU

PPROI jsem spatřil poprvé v r. 2007 v době, kdy byla funkční jeho část pro plánování a řízení výroby. Již první pohled  
na informace mne jejich podrobností ohromil. Sledoval jsem vývoj dalších částí systému a jejich implemen-
taci v podniku HŽP Prostějov, kde PPROI zcela nahradil řídicí část ERP systému BPCS. Své impresivní dojmy 
jsem v r. 2008 vyjádřil v článku pro Moderní řízení. Z poznámek z debat s autorem koncepce PPROI prof. 
Milanem Matějkou jsem zde sestavill soubor otázek a odpovědí, charakterizujících vlastnosti PPROI, které 
mají klíčový význam pro řízení podniku a které považuji za převratné.   
  

ZÁKLADNÍ OTÁZKY
 
1) Můžete stručně definovat  PPROI a charakterizovat jeho nejvýznamnější vlastnost?
PPROI je první a jediný informační systém vyvinutý pro řízení podnikových produktů, procesů a zdrojů  
v zájmu maximálního zhodnocení investovaného kapitálu, ROI, což je 
• objektivním, racionálním a komplexním cílem podnikání a
• respektuje zájem investorů.
Informace PPROI jsou provázány sítí matematických vzorců, od fyzických parametrů jednotlivých zdrojů a 
produktů po skutečnou podnikovou hodnotu ROI. Změníte-li např. parametr stroje s pozitivním vlivem na čas proce-
su, zkracují se automaticky časové normy, časy plánů, i evidovaná skutečnost. Klesá kapitálová náročnost a náklady 
procesů, roste ROI příslušných výrobků a tedy i podniková hodnota ROI. Podnik řízený podle PPROI získává 
vlastnosti živého organismu, cíleně řízeného primárními faktory - na kořenových příčinách.

2) V existujících IS nejsou produkty, procesy a jejich zdroje řízeny podle ROI? 
     Pokud ne, jaký je způsob řízení?   
O ROI produktů a procesů neexistují žádné informace. Z hlediska řízení produktů, procesů a jejich zdro-
jů, zaměřeného na objektivní cíl podnikání jsou manažeři naprosto slepí, nezávisle na tom jaký IS používají. 
Produkty a procesy a tím i jejich zdroje jsou řízeny podle dílčích, vzájemně rozporných ukazatelů, 
jejichž hodnoty jsou navíc zkreslené. Řízení je nutně nesprávné.

Ing. Petr Zavoral má více než dvacetileté zkušenosti z implemen-
tací podnikových informačních systémů v Evropě a Severní Americe. 
Působil ve vysokých manažerských pozicích oddělení nadnárodních 
společností, mj. SAP, KPMG, Oracle a SAS Institute.

3) Z pohledu na informace PPROI je zřejmá jejich výjimečnost. Obsahem i mírou de- 
      tailu. Ve srovnání s ERP systémy navíc šetříte pracovníky různých útvarů. Jak jste toho  
     dosáhli?
Strukturálními změnami IS, novým vymezením elementární jednotky procesu, masivním tříděním, propoje- 
ním informací matematickými funkcemi a dalšími postupy vědy při využití potenciálu součas- 
ných IT. Použitý aparát efektivně nahrazuje předchozí práce lidí s informacemi. Přesnost, adresnost 
a včasnost informací PPROI navíc šetří přímé řídicí pracovníky, kteří, v důsledku absence potřebných 
řídicích informací v IS, řídí procesy podle subjektivních úsudků.    

4) Co může PPROI přinést finančně?  
Eliminaci, nebo aspoň podstatnou redukci plýtvání kapitálem, plynoucího z nesprávného a navíc drahého řízení.  
Toto plýtvání, je všeobecně velké. Při využití řídicího potenciálu PPROI dojde - střízlivě odhadnuto - ke   

    zvýšení ROI  
    • v průmyslových podnicích o 3 až 10% 
    • v ostatních podnicích o 2 až 5%.       

Vyšší přínosy průmyslovým podnikům jsou důsledkem schopnosti PPROI řídit progresivní způsoby výroby. 
ERP systémům se nikoli neprávem připisuje nálepka „elektronické konzervy“ zastaralé výroby.      

KRITÉRIUM ŘÍZENÍ – JAKÉ ROZHODNUTÍ JE SPRÁVNÉ?

5) Podle čeho by manažeři měli řídit produkty, procesy a zdroje? 
     Co by mělo být řídicím kritériem?
ROI podniku. Je nelogické řídit to, co o podnikové hodnotě ROI rozhoduje, jinak, než právě podle tohoto 
ukazatele. Optimalizační teorie má zásadní poznatek „jaká kritéria, takové výsledky“. Řídíte-li podle 
jiných kritérií než podle ROI, volíte většinou jiné alternativy, než ty, které vedou k maximální hodnotě ROI.     

Který z produktů je nejvýhodnější?
Kterou výrobu rozšiřovat, kterou tlumit?

Příklad 2 Produkt Kriterium

Ziskovost MAX
Produktivita práce MAX
ROI MAX

Který proces pro daný produkt je nejlepší?
Co je zlepšováním procesu? 

                    nebo 

Příklad 1 Proces Kriterium

Náklady MIN
Průběžná doba MIN
ROI MAX



6) V praxi se procesy finančně řídí podle nákladů, výrobky podle ziskovosti. Kdy může být tako- 
     vé řízení rozdílné proti řízení podle ROI?
 K rozdílnému hodnocení a rozhodování může docházet ve všech základních souvislostech, mj. 
• Realizovat proces v podniku, nebo nakupovat příslušnou věc? Make or buy?
• Automatizovat fázi procesu, nebo ne? Pokud ano, do jaké míry?
• Jak často a jakými prostředky zásobovat?
Kupci už dávno věděli, že může být efektivnější zboží s nízkou „ziskovou marží“, které se rychle obrací než ležáky s 
vysokou marží. Je paradoxem, že v současnosti se produkty posuzují výlučně podle ziskovosti, tj. podílu zisku na ceně. 
   
7) Podniky přece evidují i kapitál, počítají a analyzují více hodnot ROI. S kapitálem se pracuje  
     i při výpočtech EVA. V čem je tedy PPROI nový?
Ukazatele, které uvádíte, odvozené z bilancí finančního účetnictví, jsou celopodnikové, pro řízení produktů, procesů 
a zdrojů prakticky nepoužitelné. O produktech a procesech neposkytují vůbec žádné informace a informace  
o věcně nedělitelných zdrojích jsou rozházeny na různých účtech, z nichž nelze poznat souvislosti. To jsou hlavní 
důvody, proč vedle finančního účetnictví existuje manažerské účetnictví. Literatura uvádí i další důvody.
Finanční účetnictví informuje pouze o následcích, nikoli o příčinách. PPROI řídí „na příčinách“, stará 
se, aby následky – čísla finančního účetnictví, byla co nejlepší. 

INTEGRÁL KAPITÁLU

8) Proč finanční účetnictví eviduje kapitál a manažerské účetnictví jej ignoruje? Proč je zamě-    
     řeno jen na náklady?
Ve finančním účetnictví je kapitál evidován k hraničním okamžikům standardních období (roku, měsíce). Takto však  
kapitál v procesech měřit nelze a manažerské účetnictví asi neví jak postupovat. Není divu. Kapitál v procesu 
je z matematického hlediska integrálem.

Takováto procesní míra není popsána nejen v manažerském účetnictví ale ani v literatuře věnované procesnímu řízení. 
Jde prostě o bílé místo teorie.      

9) Integrál patří do vyšší matematiky. Budou mu manažeři rozumět a umět jej počítat?
Integrály kapitálu v procesech počítá PPROI automaticky, stejně jako náklady a další počítané veličiny. V tom 
problém není. Před pochopením integrálu však nebude vyhnutí. Vždyť jde o míru klíčového ekono- 
mického pojmu – kapitálu, v klíčovém druhu řízení, tj. v řízení procesů. Integrál byl v matematice 
definován před 200 lety, technici s ním běžně pracují. Budoucí manažeři nezdůvodní investorům, že je připravují 
o kapitál jen proto, že nechtějí mít nic společného s vyšší matematikou. I manažeři si jistě rozšíří své matema-
tické znalosti, pochopí-li, že je to nutné. 

FYZIKA A FINANCE – ZÁKLADNA A NADSTAVBA?

10) PPROI operuje nejen matematikou, ale i fyzikou. První z jeho dvou částí se nazývá  
       PPROI Physical. Na ni navazuje PPROI Financial. Proč tomu tak je?
Tak to je i ve skutečnosti. Finanční veličiny jsou funkcemi fyzikálních veličin a cen. Ostatně i ceny závisí na  
fyzikálních veličinách – na relaci fyzické nabídky a poptávky po jednotlivých produktech. Klíčovou fyzikální 
veličinou je čas; z obrázku kapitálu je to zřejmé, u jiných finančních veličin je to trochu skryto. 

11) Většina tzv. nadstavbových modulů nad ERP je zaměřena na finanční výpočty. Chápete   
       i Vy PPROI Financial jako nadstavbu nad PPROI Physical? 
Nikoli. Podnik nemá žádné nadstavby a neměl by je proto mít ani podnikový IS. Finanční výpočty 
sice navazují na fyzické, ale obojí je nedělitelné. Vazba je oboustranná. Fyzických alternativ je mnoho a o výběru 
optimální může správně rozhodnout jen objektivní finanční kritérium, tedy ROI. 

MIKROFÁZE – ZLOM V DESKRIPCI PROCESU 

12) Do popisu procesu jste zavedli pojem mikrofáze. Jak je tento pojem definován a jaké  
       jsou jeho přínosy? 
Mikrofáze je definována jako fáze procesu s neměnnými zdroji a jejich vlastnostmi; pokud např. stroj, 
tj. jeden ze zdrojů procesu, je v určité fázi pasivní a v následující fázi aktivní, jedná se o dvě mikrofáze. Tradiční 
elementární fáze procesu v IS, operace, se rozpadá do více mikrofází.
Tento krok a navazující třídění mikrofází vytvořily předpoklad pro zásadní zkvalitnění předchozích informačních 
systémů v několika směrech:   
• Konsistentní určování časových standardů (normování) procesů v rámci IS matematickými funkcemi  
    parametrů produktů a zdrojů
• Velmi přesné, zdrojově adresné výpočty kapitálových nároků i nákladů procesů a produktů
• Deskripci, plánování a celkové řízení pokrokových procesů   
Umožnil tedy odstranit zásadní a chronické slabiny tradičních IS, které na úrovni operací jsou neře- 
šitelné.  Matematické funkce pro mikrofáze umožnily integrovat tradičně izolované informace o produk-
tech, zdrojích a procesech.
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(materiál, díl, hotový výrobek
nebo služba) 

Kapitál ve zdrojích
procesu (budovy, stroje...)
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INTEGRACE INFORMACÍ A PŘESNOST VÝPOČTŮ

13) Říkáte, že informace o produktech, procesech a zdrojích v podnikových IS jsou izolované.   
     Integrace informací je tedy jen deklarovaná nikoli skutečná? Můžete své tvrzení dokázat  
       na konkrétním příkladě? 
Předpokládejme, že na jednom z mnoha desítek strojních pracovišť probíhají operace pro 100 výrobků. V podniko-
vém portfoliu je celkem 500 výrobků. Technickým zlepšením stroje se sníží jeho minutová spotřeba elektřiny. V rea- 
litě tedy klesnou náklady na elektřinu pro příslušných 100 výrobků. Informace o procesech pro tyto výrobky v ERP systé- 
mech na tuto změnu nereagují. Změna parametru zdroje se nepromítá v parametrech příslušných procesů. 

14) Úspora elektřiny v důsledku zlepšení zařízení se ale někde finančně promítnout musí
Jistě. Ve faktuře za elektřinu, která vstoupí do finančního účetnictví. Z toho však nic nepoznáte. Fakturovány jsou 
souhrnné částky za období, bez jakékoli vazby na konkrétní zdroje. Z hlediska kalkulace nákladů produktů faktura 
spadne do režie, i když se jedná o přímé náklady konkrétních produktů.

15) Co se dál stane s umělou režií?
Podle toho jaká metoda, v jakém nadstavbovém modulu IS, nebo jen v excelu kalkulanta, se použije. Předpoklá-
dejme nejpokrokovější metodu – Activity based costing. Ta popsanou úsporu elektřiny promítne do nákladů na 
elektřinu aktivity zpracování a ty se pak – zpravidla podle strojních časů – rozpustí na všech 500 výrobků, i 
když 400 z nich se úspora vůbec netýká.     
Vinu nepřipisuji metodě ABC, ale absenci informací v ERP systémech, potřebných pro správné výpočty nákladů. V 
jiných kalkulačních metodách je zkreslování nákladů ještě větší než v ABC.

16) Jak reaguje PPROI na snížení energetické spotřeby stroje? 
Automaticky sníží náklady na elektřinu 100 výrobků zpracovávaných na zařízení, úměrně časům pří-
slušné mikrofáze, minutové spotřebě a ceně elektřiny.

REVOLUCE V NORMOVÁNÍ  

17) Jak souvisí pojem mikrofáze s normováním procesních časů?
V PPROI se časy mikrofází určují matematickými funkcemi parametrů zdrojů a produktů v rámci druhu mikrofáze. 
Tento postup při normování časů operací nelze smysluplně použít. Operace je totiž sama o sobě proces, skládající 
se z různorodých fází (strojní zpracování, různé manipulace, …), v nichž působí různé zdroje. Funkce lze smyslu-
plně použít pouze pro fáze se stejnými zdroji. Pokud se funkce používají v praxi pro normování operaci, je 
to jedna z příčin vzniku nesprávných norem.

18) Jsme opět u matematiky
Ano. A současně vidíme důležitost jejího správného používání. Nevhodná matematická funkce ve vhod- 
ných podmínkách nebo použití funkce za nevhodných podmínek mohou vést k nesmyslům.   

19) Přibližte postup normování časů v PPROI a jeho efektivnost 
Představte si změnu parametru stroje, zrychlující strojní zpracování. V tom případě přepočte PPROI pod-
le relevantní deterministické funkce automaticky normy mikrofáze strojního zpracování pro všechny díly 
zpracovávané na daném zařízení – dalších mikrofází v rámci daného druhu operace se změna netýká. Když 
naopak dojde k systematickému zkrácení určitého druhu manipulační mikrofáze, přepočte PPROI, podle rele-
vantní stochastické funkce, stanovené na základě výběrového pozorování, pouze čas tohoto druhu mikrofáze 
– čas mikrofáze strojního zpracování se nemění.          
Naváži-li na příklad spotřeby elektřiny, změna jednoho parametru zdroje v druhu mikrofáze mění v PPROI 
automaticky a konsistentně procesní časy 100 dílů a to různě, podle relevantních parametrů příslušných dílů. 

Reakce časů operací na změnu parametru zdroje v ERP systémech by vyžadovala 100 externích výpo-
čtů nových norem a 100 záznamů do IS, aniž by se čelilo rozporům vypočtených dat. 
    
20) Vidím vztah parametru zdroje a parametru procesní fáze různých výrobků. Jak se pro-
       mítá v časech procesů změna parametrů výrobků?
Zlepší-li konstruktér parametr výrobku, např. sníží-li hmotnost určité části, mění PPROI automaticky časy 
všech mikrofází procesů pro výrobek, v nichž je hmotnost výrobku faktorem času, tj. nezávisle 
proměnnou ve funkcích, určujících časy mikrofází procesů pro výrobek.

21) Váš postup je revoluce. Budou vůbec potřeba normovači? Nezhorší se objektivnost norem?
Uplatnění postupu PPROI skutečně vedlo ke zrušení funkce normovačů. Zlomek jejich původní práce 
převzali technologové. Pokud jde o objektivnost, impulz k použití metody byl dán právě neobjektivností 
norem, vznikajících tradičními postupy. Relace existujících časových norem byly v rozporu s logikou 
a upozorňovali na to i operátoři. Nikdo však nebyl schopen říci, který čas je nesprávný. 
Není se však čemu divit. Existuje řada metod normování, různé jsou znalosti a postupy normovačů, kteří se v pod- 
niku střídají, nezávislé časové snímky jednotlivých operací jsou ovlivněny operátory, kteří momentálně provádějí  
operace. To vše vede k rozporům norem pro srovnatelné operace. Z informačního systému nic nepoznáte, 
neboť normy vznikají mimo IS. 

Změna časů mikrofází dílů    

Změna parametru zdroje                         



22) Můžete přiblížit konkrétní implementaci metody?
PPROI zcela nahradil všechny předchozí normy pro 73000 operací. Prostřednictvím funkcí pro 2100 
druhů mikrofází vznikly konsistentní normy 560000 mikrofází pro konkrétní díly. To znamená, že funkcí 
pro jeden druh mikrofáze je znormováno 560 / 2,1 = 270 konkrétních mikrofází
Tvorba postupů pro nové výrobky je v PPROI rychlá a časové normy existujících tříd mikrofází pro zadané  
parametry výrobků počítá PPROI automaticky. Automatické jsou i navazující kalkulace 
nákladů a kapitálových nároků produktů.

AUTOMATICKÉ FINANČNÍ VÝPOČTY – ÚSPORY EKONOMŮ 

23) Standardy přímých procesů ve vztahu k výrobkům ale neřeší problém přiřazení kapi-
tálu a nákladů nepřímých útvarů, např. útvaru generálního ředitele, produktům. Jak 
PPROI postupuje v tomto směru?
V PPROI jsou vymezena fyzická a zúčtovací teritoria, tak, aby umožnila co nejrelevantnější přiřa-
zení finančních nároků podpůrných útvarů hlavním procesům, které přímo generují produkty 
placené zákazníky. Přiřazení je buď přímé, pokud podpůrný útvar přímo podporuje určité fáze hlavních 
procesů, nebo alokační pyramidou, pokud podpůrný útvar přímo působí na jiné podpůrné útvary. To je i 
případ útvaru generálního ředitele. 
Strukturu podpůrných útvarů si v PPROI přizpůsobuje uživatel podle organizačních struktur konkrétního 
podniku. PPROI nabízí vhodné alokační koeficienty, jimiž jsou parametry hlavních procesů. Jakmile je 
způsob alokace definován, rutinní výpočty probíhají automaticky.

24) Jak často probíhají rutinní finanční výpočty?  
Operativní finanční plány se počítají týdně s týdenními posuny horizontu plánu. Reagují na měnící  
se portfolio výrobků a s ním spjaté využití kapacit. Vedle toho probíhají kalkulace pro stabilní portfo- 
lio výrobků v ročním plánu a měnící se fyzické parametry i ceny zdrojů a produktů v průběhu roku. Kal-
kulace nákladů a kapitálových nároků nových výrobků pro potřeby cenových nabídek jsou možné do 
druhého dne.          
  
25) Jak je to s evidencí skutečnosti?
Skutečnost je evidována za předchozí den a týden pro realizované fáze hlavních procesů. PPROI má  
objekty procesů na hranicích procesních fází oceněny a počítá vzniklou hodnotu. Při pokročilé evidenci 
spotřeby či použití zdrojů v úzce vymezených teritoriích počítá PPROI i velmi přesně skutečné nákla-
dy, kapitálové nároky a ROI realizovaných procesů. Automatická je i komparace skutečnosti  
s plánem, tj. kontroling, pomocí fyzických i finančních veličin.     
 
26) PPROI tedy automatizuje i tradiční činnosti provozních ekonomů, resp. controllerů?
Převážnou část ano.
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UNIVERZÁLNOST POSTUPŮ

27) Hovoříme o výrobním podniku. Jsou postupy, které jste vyvinuli, použitelné i v jiných 
druzích podniků?
Principy, o nichž jsme dosud hovořili, jsou vysoce univerzální. Ostatně v rámci výrobního podniku se  
odehrává i to, co v čistě logistických či obchodních firmách; výrobní podnik má útvary nákupu, zásobová-
ní, prodeje a odbytu, a administrativní útvary s analogickými funkcemi jako nevýrobní podniky. V rámci 
výrobního podniku jsme principy použili v zásobování i v odbytu. 

ERP -  PŘEKÁŽKA PROGRESIVNÍ VÝROBY?

28) Stále neutuchá kritika ERP jako brzdy zavádění pokrokových výrobních postupů. 
Dodavatelé ERP systémů kritiku odmítají a odvolávají se na kladná stanoviska manažerů.  
Vy jste v úvodu označil kritiku za oprávněnou. Můžete to objasnit?                                                       
V managementu celkově velmi plodná 80. a 90. léta minulého století přinesla i novou organizaci výroby. 
Tradičně specializovaná, místně oddělená pracoviště se stejnými druhy strojů – lisy, brusky, vrtačkami 
apod. - byla nahrazována buňkami, zahrnujícími různé stroje, mezi nimiž probíhaly různé výrobní toky. 
Např.

Vznikaly tak pružné linky. Odpovědnost za realizaci procesů byla svěřována týmům. Obsazení dané linky  
mohlo být různé s různou dělbou práce; variabilní mohla být tedy i rychlost výroby, charakterizovaná 
takty. Popisovala to i literatura. 
ERP systémy však takovouto pružnou a efektivní výrobu, nazývanou štíhlou, nedokázaly normovat 
a plánovat. Ustrnuly na předchozích principech plánování izolovaných pracovišť nebo tvrdých linek. 
Vzhledem k neřiditelnosti se od fyzicky progresivních postupů většinou upustilo. Současné podniky, až 
na výjimky, vyrábějí tradičními způsoby, štíhlá výroba bývá jen nálepkou.   

29) Proč ERP systémy nezareagovaly na efektivní realitu?
 Existuje více důvodů. Jedním z nich je diskutované vymezení času pro operaci. Propojíte-li dvě ope-
race, vznikne jiný proces, než v případě dvou izolovaných operací. Počáteční a/nebo koncové 
fáze izolovaných operací (ukládání dílů z nebo do kontejneru, přemisťování kontejnerů,…) mizí, vznikají 
mnohem kratší přechodové fáze. Časy několika propojených operací jsou jiné, než časy týchž izolovaných 
operací. Rozdíly jsou různé, v závislosti na tom, které operace jsou propojeny. S tím si ERP systémy,  
s jednoznačně stanovenými časy pro operace, poradit prostě nemohou. Navíc k tomu přičtěte pro-
blém určování časů pro obsazení linek různými počty pracovníků.

Lis         Bruska         Vrtačka nebo       Vrtačka         Bruska
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VARIANTNÍ STANDARDY INTEGROVANÝCH OPERACÍ 

30) Na základě předchozích debat vnímám, že problém, pro ERP neřešitelný, PPROI řešit   
      může. Ve spojování operací vypustí koncové či počáteční mikrofáze izolovaných ope- 
      rací a nahradí je přechodovými. Protože disponuje časy pro mikrofáze, může počítat  
       časy různě propojovaných operací. Je to tak?
Je. Není to však jednoduché, pokud to má probíhat automaticky, což PPROI umí. Musím též poznamenat, že jde jen  
o první nutný krok v řízení skutečně štíhlé výroby.

31) Jak vznikají variantní časy pro různé počty pracovníků v linkách a jak jsou využívány?
I variantní takty počítá PPROI automaticky, podle vyvinutých algoritmů. Počty pracovníků omezuje zdola  
i shora fyzickými a ekonomickými limity. Automaticky nachází úzká místa v rámci linek, která určují nejkratší 
možné takty. Při zvyšování počtu pracovníků jejich produktivita klesá. Zrychlování výroby má ale přínos  
v lepším využití ostatních zdrojů.   
Zásadní význam variantních časů spočívá ve schopnosti výroby reagovat na proměnlivou poptáv-
ku. Rostou-li požadavky na některé linky, zvyšuje se na nich počet pracovníků a naopak. Vzniká základní 
předpoklad pro tvorbu vyváženého prováděcího plánu, což je meta plánování výroby.  

VYVÁŽENÝ PROVÁDĚCÍ PLÁN – ÚKOL Č.1

32) Co míníte vyváženým prováděcím plánem?
Časově závazný plán výrobních linek pro více dnů, minimálně pro týden, při
• rovnoměrném časovém využití pracovníků v linkách
• výrobě v linkách, odpovídající v rámci možností poptávce.
Vyvážený plán zajišťuje optimální využití výrobních zdrojů. Současný prezident Toyoty Fujio Cho se vyjádřil,  
že bez vyváženého výrobního plánu nemá smysl aplikovat všechny další systémy TPS, což je zkratka legen-
dárního výrobního systému Toyoty.
                                                                                                                                 
33) Jakým systémem plánuje výrobu Toyota? Jaký je vztah plánování výroby v PPROI  
        k plánování v Toyotě?
Princip plánu výroby v Toyotě je ve starších autentických materiálech popisován následovně:
Pro období 14 dnů se podle poptávky stanoví sekvence typů automobilů na montáži a takt montážní linky. 
Úměrně tomu se stanoví takty linek vyrábějících díly pro montáž a linky se obsadí přiměřeným počtem 
pracovníků. Tento postup je ale možný pouze při neustále opakované výrobě zpravidla malých počtů dílů na 
linkách v období plánu.      
PPROI vytváří vyvážené týdenní prováděcí plány pro proměnlivou výrobu. K opakování výroby určitého  
dílu v průběhu týdne nemusí vůbec dojít. Pro tyto účely byly v PPROI vyvinuty původní postupy, které jsou 
nejsložitější částí celého systému.  

34) Můžete takový plán konkretizovat?
V minutovém rozmezí jsou stanoveny časy výroby dílů pro počty pracovníků na linkách. Jed-
notlivé týmy pracovníků obsluhují podle plánu střídavě nebo paralelně více linek, pokud jedna linka trvale 
nevytíží celý tým. Provázány jsou plány linek s propojenými toky, i plány různých dílů vyráběných společně  
z technologických důvodů. Týdenní plány na sebe navazují s tím, že na hranicích týdnů se mění normy 
příp. i technologické postupy všech rozpracovaných dílů. 
To vše je algoritmicky velmi složité a vývoj plánovacího systému proto trval dlouho. O to menší jsou však ná- 
roky na plánování a řízení výroby ze strany uživatelů. Vše vyžaduje pouze jednoho centrálního pláno-
vače. Přesnost a závaznost centrálně stanoveného plánu eliminovala potřebu tradičního dílenského 
plánování a řízení. Úspora lidí je velká.

PLNĚNÍ PLÁNU – PRIORITA DENNÍHO ŘÍZENÍ

35) Jak se zajišťuje a eviduje plnění prováděcího plánu a jak se řeší skluzy?      
PPROI prostřednictvím záznamů v kioscích eviduje přítomnost pracovníků na jednotlivých linkách, 
výkon, kvalitu, poruchy aj. abnormality. Plnění plánu je hodnoceno denně a veřejně, za přítomnosti 
vedení podniku. Velmi účinná je motivace operátorů prémiemi za plnění plánu.
Vzniknou-li skluzy, odstraňují se neprodleně, mj. zrychlenými takty při zvýšeném počtu pra-
covníků proti plánu. Neexistují úpravy plánů v důsledku skluzů na některých linkách, neboť by to vedlo  
k rozpadu celkově vyváženého plánu.

NA ZÁVĚR

36) Jak jste mohli formulovat tolik provázaných průkopnických úkolů a zvládnout jejich  
       řešení
Přistoupíte-li k jedné principiální změně existujícího systému, nevyhnete se změnám dalších principů. A to tím 
spíše, vytknete-li si cíl řídit vše podle komplexní finanční míry, prostřednictvím nejprogresivnějších postupů.  
Z pracovního hlediska měla zásadní význam dennodenní těsná spolupráce tvůrců obsahu, struktur a mate- 
matických vzorců v systému s informatiky a tvůrčí schopnosti obou stran. V koncepčně nových věcech ne- 
bylo odkud čerpat.
Nezastupitelný byl i trvalý styk s podnikem, objektem IS, z hlediska generování požadavků i ověřo- 
vání výsledků. 
 
37) Co vyžaduje PPROI z hlediska uživatelů? 
Znalosti, iniciativu a disciplínu v údržbě dat.
Práce s PPROI vyžaduje vyšší znalosti ve srovnání s ERP systémy, zejména znalosti matematiky. Lidé ovlivňu-
jící určitou skupinu kořenových faktorů ROI musí být iniciativní v jejich zlepšování či v pružné optimalizaci. 
Pramenné, vstupní informace musí být trvale udržovány, včas editovány jejich změny. Jinak nemohou být 
aktuální všechny navazující, počítané veličiny.   



PROŽITKY ZMĚN INFORMATICKÉHO, FYZICKÉHO A FINANČNÍHO MYŠLENÍ

Z odpůrce obdivovatel
Když generální a finanční ředitel podniku po absolvování dvoudenního programu Exekutivního vzdělávání 
Vysoké školy ekonomické v Praze v r. 2006 prezentovali vedoucím pracovníkům našeho podniku návrh 
transformace ve štíhlou firmu podle ROI, včetně zásadních změn informačního systému, 
byl jsem jediný proti. V IT jsem se pohyboval téměř 15 let. Sám jsem naprogramoval podstatné části infor-
mačního systému a měl jsem tak možnost podívat se ERP systémům hodně hluboko do nitra. Zásadní změna 
těchto tradičních, koncepčně stejných systémů se mi jevila nemožná. Dnes hovořím o PPROI jako úsvitu 
nové generace informačních systémů.
Jsem o tom plně přesvědčen, neboť jsem změny myšlení prožil jako vedoucí celého transformačního pro-
jektu, zpočátku v souběžné funkci vedoucího IT, posléze ve funkci výrobního ředitele a nakonec ve funkci 
finančního ředitele. Vlastnosti  PPROI překonávají veškerá myslitelná kritéria. Úsporným způso-
bem jsme popsali náš výrobní proces s ohromující přesností. Jako příklad s oblibou uvádím, že ve finančním 
vyjádření vidíme i posun palety o pár centimetrů blíže ke stroji.
   
ŠOKY INFORMATIKA
 
1. Popis procesu – mikrofáze a jejich parametry
Pracovníci poradenské firmy CEPC už na počátku svého působení v našem podniku vyslovili potřebu pře-
pracování všech technologických postupů a nahrazení všech norem – jako nutnou podmínku 
zavedení skutečné štíhlé výroby. V tu chvíli jsem si pomyslel, že se asi zbláznili. Vždyť se jednalo o více 
než 4000 aktivních dílů, o více než 70000 operací, o více než 200000 tisíc časových norem určovaných 
mimo IS a přes milion záznamů dat do ERP, na nichž se podíleli technologové a normovači desítky let.  
Absurdnost záměru, v mých očích,  ještě vzrostla po vyslovení požadavku rozbít operace do mikro-
fází a každou z nich podrobně fyzicky a finančně parametrizovat. To pro mne znamenalo desítky milio-
nů ručních záznamů dat do IS a nepředstavitelné nároky na určování norem, i finančních 
čísel mimo ERP. 
Na druhé straně nám pracovníci CEPC na základě videozáznamů a analýz dokumentovali, že naše normy 

Ing. Radek Páleník  
Finanční ředitel, předtím výrobní ředitel, 
předtím vedoucí IT HŽP Prostějov

jsou nesprávné a pro plánování a řízení štíhlé výroby nepoužitelné. K nutnosti změny veškerých norem  
se přiklonil i normovač. 
Cítil jsem proto, že jsme v pasti – stojíme před potřebou řešit klíčový problém, který je ale z hlediska 
pracovních nároků neřešitelný. Dnes všichni v podniku víme, že problém je řešitelný, velmi efektivně, 
nikoli však tradičně používanými postupy. Do deskripce procesu vstoupila věda, matematika zejména 
– způsobem, o němž jsme nikdy neslyšeli, nepřemýšleli, o němž se nám ani nezdálo.

2. Operace ve vazbě
Rozkouskování operací do mikrofází se ukázalo i jako podmínka správného normování, plánování a celkové-
ho řízení pružně integrovaných operací, které jsou charakteristické pro štíhlou výrobu a které jsou v PPROI 
nazývány operace ve vazbě. Bylo pro mne objevem, když nám konsultanti objasnili, že operace, tradiční 
základní jednotka procesu, je ve vazbách s jinými operacemi proměnlivá a že nemá smysl nor-
movat a sčítat časy izolovaných operací. Nemenším překvapením pro mne byly variantní normy 
operací ve vazbě, které PPROI automaticky počítá pro různé počty pracovníků v pružných linkách a které 
nám umožňují ve výrobních plánech měnit rychlost výroby podle poptávky.

3. Skutečná integrace dat – tahání za stejný konec      
Teprve v souvislosti s vlastnostmi PPROI se mi celkově rozbřesklo, co by měl znamenat termín „integra-
ce dat“. Plná provázanost informací matematickými vzorci, která v PPROI automaticky promítá fyzické 
parametry i ceny jednotlivých zdrojů či produktů do komplexní finanční míry, ROI podniku, 
vede k tomu, že při zlepšování či optimalizaci všichni, na všech místech podniku taháme za stejný 
konec a každý útvar jasně odpovídá za to, čím může ROI ovlivňovat.      
V ERP systémech je to nemyslitelné, neboť v nich neexistují ani vazby mezi fyzickými parametry zdrojů, 
produktů a procesů. ERP systémy se mi nyní jeví jako soubory téměř izolovaných částí, s minimálními 
vazbami dat i v rámci častí. Proto také ve srovnání s PPROI skoro nic nepočítají, jsou spíše skladišti dat 
než nástroji výpočtů. Při používání ERP systému BPCS jsme nikdy neměli problém s časy výpočtů i při 
zastaralém, málo výkonném serveru. Využití jeho kapacity bylo nízké. Výpočty PPROI naproti tomu vytěžují 
kapacitu jednoho z nejnovějších serverů téměř na 100%. Uvědomil jsem si ohromný potenciál součas-
ných informačních technologií, který je v ERP systémech nevyužitý.

4. Hledání úzkých míst
Jako programátora mě fascinuje schopnost PPROI hledat úzká místa. Každá operace i operace ve 
vazbě jsou z hlediska času limitované. Na stejném zařízení jsou pro různé produkty úzká hrdla 
dána různými částmi strojů. Na válcovací lince se například pro různé produkty úzké hrdlo přesunuje mezi 
pecí, válcovací stolicí a manipulátory. Dříve jsem se domníval, že úzké hrdlo je ve výrobě vždy jen jedno  
a po zlepšení se přesunuje jinam. Dnes vidím, jak jsou úzká hrdla dynamická a přesunují se v různých 
časech mezi různá zařízení. Funkčnost PPROI toto podchycovat jsem jinde neviděl a ani neslyšel, že by 
existovala. Potkal jsem se s několika dodavateli APS systémů a ti mi ve volných diskusích potvrdili,  
že nic podobného nemají.

ZAVÁDĚNÍ PPROI: OTVÍRÁNÍ OČÍ, ZLEPŠOVÁNÍ 12
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PRŮTOČNOST VÝROBY – ŠOK VE VÝROBNÍM MYŠLENÍ 

V době, kdy jsem plně chápal metody PPROI a jako vedoucí restrukturalizačního projektu se je snažil prosa- 
dit ve výrobě, považovali to za nesmysly mistři i dělníci. Potřebnou podporu jsem nenacházel  
ani u vedoucích pracovníků výroby. V zájmu kompetencí pro překonání odporu jsem byl pověřen funkcí 
výrobního ředitele.    

Chléb se lámal na první pružné lince, sloužící jako pilot. Nový způsob procesu měl být vyzkoušen dělníky 
pro operace na třech pracovištích linky. Původní normy pro izolovaná pracoviště měla následující 
obsazení a kusové časy:

PPROI navrhl 
Obsazení linky 3 pracovníky a takt <  0.87 minuty, tj. (2x0.5+1x0.4+1x1.2) / 3

Kusový čas na pracovníka klesl vzhledem poklesu manipulací ve srovnání s pracemi na izolovaných 
pracovištích. Bylo to ale považováno za matematickou hříčku, neboť bruska limituje průtočnost 
a znemožní kratší kusový čas než 1,2 minuty. Z dělníků byl ochoten se experimentu zúčastnit pouze jediný. 
Rozhodl jsem se demonstrovat nové postupy osobně ve spolupráci s ochotným dělníkem a pracovníkem 
technického útvaru. Ten, stejně jako já, neměl patřičnou manuální rutinu. V průběhu experimentu jsme byli 
vedeni pracovníky CEPC.

PADLÉ FINANČNÍ MODLY

Náklady a ziskovost
Jako většina manažerů jsme brali za samozřejmost, že procesy pro určitý produkt je třeba hodno- 
tit podle nákladů a různé produkty podle ziskovosti. Zakořeněná víra, vyvracovaná na škole- 
ních prof. Matějkou, se definitivně zhroutila po příkladu dvou variant výroby dveřního závěsu pro auto- 
mobily. 

   Cena závěsu = 40
   Varianta A : Výroba 2 dílů + montáž
   Náklady = 35,  Zisk = Cena – Náklady = 5, Ziskovost = Zisk/ Cena = 0,125
   Varianta B. Pouze montáž, díly se nakupují jako komponenty
   Náklady = 38,  Zisk = Cena – Náklady = 2, Ziskovost = Zisk/ Cena = 0,05
   Každý žije v iluzi, že varianta A je 2,5 krát efektivnější. Jenže: 
   Varianta A vyžaduje 5krát víc kapitálu – ve strojích, plochách a zásobách.       
   Výnosnost kapitálu, ROI, je ve variantě B 2,5 krát vyšší než ve variantě A.

Protože jsme si příklad sami spočítali, byl to hluboký zážitek. Příklad doporučuji pro první stránky učebnic 
managementu.     

Zásoby
Druhou padlou modlou parciálního finančního myšlení jsou zásoby, na jejichž minimalizaci tlačí kdekdo. Obrázky 
usmívajícího se „one piece flow“ jistě zná každý, kdo se setkal s problematikou štíhlých výrobních systémů. Opti-
malizace výrobních linek do této podoby však může být kapitálově nesmírně náročná. Získáte malé finanční 
přínosy snížených zásob a ztratíte velké peníze v málo využitých strojích v linkách, umožňujících 
co nejdelší „toky jednotlivých kusů“. Jako finanční ředitel proto těžko chápu zaměření finančních auditů 
na každý haléř zásob a absenci zájmu o nároky procesů na fixní kapitál. 

ZLEPŠOVÁNÍ, PLÁNOVÁNÍ A PLNĚNÍ PLÁNŮ

Zcela zásadní je pro mne podpora PPROI ve zlepšování a šíření změn. Jakákoliv fyzická změna 
na dílně je zachycena pomocí jedné mikrofáze. PPROI automaticky rozšíří tuto změnu na všechny produkty, 
které procházejí daným pracovištěm. Příští týden již to máte v prováděcím plánu pro výrobu, i ve 
finančním plánu. A plnění aktuálních plánů je prioritou našeho každodenního řízení. Nejen z hle-
diska JIT výkonů, ale i z hlediska spotřeby zdrojů. 

CENOVÉ NABÍDKY

S aktuálními a velmi přesnými kalkulacemi pracují neustále obchodníci při nabízení našich výrobků. Chybný 
cenový kontrakt může firmu vážně poškodit. U obtížných obchodních jednání umíme jít až do absolutní-
ho detailu a rozhodnout se správně.  

AKADEMIE PPROI

PPROI ušetřil velkou část pracovníků, kteří se přímo či nepřímo zabývali řízením. Vznikly však dříve nevy-
žadované nároky na znalosti matematiky a na dovednosti jejího správného využití. Nejde jen o integrál, 
umožňující srovnávat výnosnost kapitálu v procesech mj. s výnosností v bance. Náročný je 
zejména popis jevů pomocí vzorců. Vzájemně se školíme ve vlastní „akademii PPROI“.     

Naše pružné přechody a přerozdělování pra- 
cí, i výkon podle nové normy, udělaly na při- 
hlížející velký dojem a zlomily odpor. Dnes je to 
běžná praxe.

Linka
Tradiční obsazení
Kusový čas v min.

Bruska
1
1,2   

Dělící lis 
2
0,5 

Děrovací lis 
1
0,4 



KLÍČOVÝ MOMENT

TEORIE & PRAXE

PPROI se rodil  v těsné dlouhodobé symbióze teorie a praxe restrukturalizací průmyslových podniků, vedených malou 
konsultační firmou Central  European Productivity Center (CEPC), kterou prof. Matějka řídil. Firma kladla akcent  na pro- 
pojení  fyzických, ekonomických a organizačních změn podniků. V zájmu zajištění co nejširšího znalostního fundamentu byl kon-
sultační tým vytvořen pracovníky rozdílného předchozího vzdělání i praxe: statistiky (obecné a ekonomické), fyziky (nukleární), 
konstrukce a technologie výroby, řízení kvality, informatiky, účetnictví,  marketingu, HRM. 
V rámci podnikových restrukturalizací probíhala školení pracovníků podniků v nových metodách řízení a praktické poznatky  
z restrukturalizací byly uplatňovány v programech exekutivního vzdělávání VŠE v Praze, které prof. Matějka vedl. Někteří 
z účastníků těchto programů, podnikoví ředitelé, požádali CEPC o vedení restrukturalizace jejich podniků. Propojení teorie  
a praxe bylo tedy mnohostranné.  

ZÍSKÁVÁNÍ KNOW HOW
 
CEPC včas a v plné míře zachytilo vlnu „manažerských revolucí“ posledních dekád minulého století.  Prof. Matějka r.1988 na 
stáži v MIT – Sloan School of Management, spojené s návštěvami  dalších amerických business škol i podniků, viděl USA   
v době největšího okouzlení japonskými metodami. Pobyt na univerzitě Hitotsubashi Tokio umožnil přímé poznání japonských 
podniků, včetně centra Toyoty. 
V l. 1990-91 řídil prof. Matějka z čs. strany první západní Executive MBA program v Československu, organizovaný prestižní 
Rotterdam School of Management, což byl komplexní zdroj poznatků o aktuální manažerské teorii. 
Zdrojem restrukturalizačního know how byla skvělá literatura americké publikační a konsultační společnosti Produktivity Inc., 
do níž svými knihami přispěli i přímí tvůrci štíhlé výroby Taichi Ohno a Shigeo Shingo. „Productivity“ podpořila CEPC darem 
celého souboru knih a umožnila pracovníkům CEPC účast na svých programech pro americké manažery.   
Znalosti týmu CEPC byly získávány z vnějšku i ve spojení s vlastní konsultační činností. 
Působení ve Škodě Plzeň umožnilo přímo poznat  řízení v GE  záhy po organizačním reengineeringu do center excelence ve 
Schenectady;  také poznatky o 6 Sigma, ze školení lektorů GE v Plzni,  byly získány brzy po implementaci metody v samotné GE.
Pojetí 6 Sigma  v GE bylo odlišné od předchozích, mj. od Honeywell, manuál GE velmi systematický a celkově kvalitní.
Restrukturalizační praxe ale ukázala, že zdroje know -how jsou rozporné a mají společnou základní mezeru – správné kritérium.

ZROD Z POŽADAVKŮ RESTRUKTURALIZACE PODNIKŮ14

GENESE VÝVOJE PPROI

FINANČNÍ ZKLAMÁNÍ Z RESTRUKTURALIZACÍ 

Vysoká očekávání od „revolucí“ v podnikovém managementu nebyla naplněna, zejména ve finančních výsledcích. Má to důvody. 
Heslem bylo „dělejte věci po novu a finanční výsledky se dostaví“. Úměrně popularizaci štíhlé výroby rostl počet rychle vyško-
lených konsultantů, zaměřených na dílčí techniky, 5S počínaje. Jejich finanční znalosti se zpravidla blížily nule a podniky jejich 
působení stálo hodně nenávratných peněz. Bezhlavé uplatňování mustrů štíhlé výroby stejně jako úsilí o dosažení 6 Sigma ve 
variabilitě nutně muselo mít i velmi nepříznivé finanční důsledky. Proč vůbec univerzálně usilovat o extrémně nízkou variabilitu, 
když většina produktů v užití plně vyhovuje při mnohem vyšší variabilitě?  Jak chápat Lean 6 sigma, údajně  symbiózu štíhlé výro-
by a 6 sigma, když vzor štíhlé výroby, Toyota, považuje nadměrnou přesnost za jeden ze 7 druhů ekonomických ztrát ve výrobě?

KAPITÁL A NÁKLADY FYZICKÝCH ŘEŠENÍ

Restrukturalizace výroby vedené CEPC jsou primárně zaměřeny na koncepční změny, tvorbu pružných linek a multioperační 
týmový způsob práce. Již v této souvislosti jsou klíčové finanční aspekty. Jak vymezit linky, které stroje a zařízení do nich 
zařadit? Stačí-li stroj – drahá frézka, zásobit dvě linky, má být  solitérem nebo zařadit  dva stejné stroje do linek? Jde o problém 
kapitálu nejen v zásobách, ale i ve strojích, prostoru budovy a také o nákladové aspekty variant.  Odpověď může dát jen ROI. 

Stanovit nejen kapitálové nároky, ale i náklady byť jen existujících operací, bylo velmi obtížné. ERP systémy takové informace 
neposkytují.    

INFORMAČNĚ ŘÍDICÍ SYSTÉM

Koncepčně nové reálné procesy je třeba nejen optimálně navrhnout, ale i rutinně řídit - standardizovat , plánovat, evidovat 
realitu; fyzicky i finančně, dynamicky a efektivně. ERP systémy nic z toho nejsou schopny. CEPC proto nemohlo restrukturali-
zační projekty završit  řídicím systémem. Budování nového informačně řídicího systému a poskytování nových služeb se jevilo 
naléhavou nutností. V tomto zájmu byly založeny štíhlé informační firmy PPROI Development a PPROI Services. 
Vývoj nového informačního systému, probíhající v neustálé interakci s konkrétními potřebami praxe, ukázal potřebu řešit  
problematiku fundamentálně a komplexně; měnit samé základy tradičních informačně řídicích systémů a zobrazit a řídit  
podnikové produkty, zdroje a procesy komplexně a integrovaně, ve všech útvarech podniku. Takové jsou již vlastnosti součas-
ného informačního systému PPROI.

1/ Pramen:  Jeffrey K. Liker: The Toyota Way

» Opakovaný příběh: Management vynaložil miliony dolarů na zavedení 5S. Ale neušetřil žádné peníze, 
kvalita se nezlepšila a program byl po čase zastaven.1/ «                      

Varianta A:  
Linky 
včetně 
frézek                  

Varianta B:  
Frézka jako 
procesní 
ostrov

Základní kámen v budování PPROI byl položen v r. 2001. 
Tehdy Milan Matějka, profesor Vysoké školy ekonomické v Praze, publikoval 
v českém časopisu  „Moderní řízení“ princip měření kapitálu pro procesy, 
vztahující se k určitému produktu, jako soustavu integrálů v peněžně časových 
jednotkách. 
V následujících letech se M. Matějka stal hlavním architektem informačního 
systému, který místo původně zamýšlené nadstavby nad ERP byl budován na 
zcela nových koncepčních prvcích. Pokusy o nadstavbu totiž narážely na nedo-
statky ERP,  již z hlediska fyzického popisu procesů. Problematiku bylo třeba 
řešit od základu.Pr
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ALIGNING PRODUCTS,PROCESSES AND RESOURCES TO MAXIMIZE ROI

Ke zrození nového druhu IS nestačila vize, schopnosti, spolupráce a nesmírné úsilí jedinců  na straně PPROI. V těsném sepětí 
vývoje s restrukturalizací konkrétních podniků hrála podstatnou roli i druhá strana: podniky. Vědomí potřeby zásadní změny, víra 
v její úspěch, ochota se na ní intenzivně podílet, i intelektuální schopnosti jednotlivců. Pracovala i náhoda.       

LINET ŽELEVČICE:  NEJSOU TO INTEGRÁLY?

Výrobce zdravotnického zařízení. Velmi inovativní a úspěšný. První firma, v níž CEPC v 90. letech zavádělo štíhlou výrobu.  Při objas-
ňování významu doby obratu kapitálu ve školení podnikových pracovníků ředitel podniku, s matematicko-informatickým vzděláním, 
poznamenal: „ Je to sice složité, ale nejsou to integrály“. Poznámka byla vnímána jako okrajová, dobrý vtip. Kdyby ředitel vyslovil 
opak, asi by vývoj PPROI byl zahájen o řadu let dříve. Nyní je poznámka jako úsměvná vryta do paměti konsultantů CEPC natrvalo.           

MORA AEROSPACE / HONEYWELL:  PRVNÍ KROKY

Výroba leteckých komponent., podnik vlastněn americkými investory. Relativně hladké zavádění štíhlé výroby. První konsultač-
ní štace CEPC po řešení problematiky měření kapitálu v procesu integrálem. Kompaktní progresivní vedení podniku nakloněno 
řízení podle ROI. Analýzy možností ERP systému, hledání převodních můstků, doplnění nutnými informacemi.  Práce zastaveny 
po akvizici podniku korporací Honeywell. 
V řízení výroby byly implementovány mustry korporace Six sigma plus a Balanced  scorecard. Obojí bez jediného finančního 
čísla. Prezentace koncepce řízení výroby podle ROI nepadla u nového výrobního ředitele z USA na úrodnou půdu.     

EDSCHA BOHEMIA: PROTOTYP
 
Výrobce komponent automobilového průmyslu. První restrukturalizační projekt CEPC, zavádějící štíhlou výrobu s deklarovanou 
orientací na ROI. První počítačové výpočty kapitálu a ROI v procesech. Výsledky projektu hodnoceny koncernovým vedením mimo-
řádně pozitivně. Podnik se ve finančních výsledcích opakovaně umísťoval na prvním místě v celosvětové „lize“ podniků koncernu.  

PPROI v průběhu projektu vykazoval roční úspory nákladů a kapitálu ve fázích 
procesů pro skupiny výrobků realizovaných v nově vytvořených linkách místo 
dřívějších operací na izolovaných  pracovištích. 

 

Kalkulace nákladů podle koncernové metodologie  na základě dat o minutových 
parametrech zdrojů v koncernových excelech. Velké zkreslování výsledků meto-
dou, jasný závěr pracovníků PPROI, že problém mohou vyřešit jen informace  
o mikrofázích procesů.

V sobotu 8. září 2007 Edscha Bohemia sla-
vila 1. místo v soutěži všech 23 výrobních 
závodů Edscha v celém světě 

PPROI nenahradil ERP systém. Linky plánovány excely. Koncernový souhlas s nahrazením jádra široce používaného IS Brain 
byl nepravděpodobný a vedení podniku Edscha Bohemia při výborných finančních výsledcích necítilo potřebu zásadní změny 
informačního systému. Koncern jako celek se dostal do finančních problémů, mj. pro zastaralost řídicího systému.  

HŽP PROSTĚJOV:  PPROI V ŘÍZENÍ PODNIKU

Výrobce pružin:
• listové pro nákladní automobily
• šroubové převážně pro vagóny 
Vynikající kvalita. Dodavatel SNCF – vlaky TGV, Alstom, Scania, Iveco aj.

Spletitost a vědomí potřeby změny
Ve výrobě listových pružin panoval navzdory úsilí plánovačů, dispečerů a mistrů o koordinaci trvalý velký chaos, na kterém nic 
nezměnila konsultační firma, působící více než rok v podniku těsně před CEPC. Problém plynul z mimořádné spletitosti zdánlivě 
jednoduché výroby na zařízeních HŽP. Zčásti specifické postupy jednotlivých listů dané pružiny, ale i nutnost jejich společného 
sekvenčního zpracování na některých zařízeních, prolínání postupů různých druhů pružin na určitém zařízení; nepřehledné 
konvergence a divergence širokého portfolia výrobků. Všeobecné vědomí  krize řízení a nutnosti zásadní změny. 
Důležitá byla i možnost změny. Český majitel podniku změnu ničím nelimitoval, svěrací kazajka praktik velkých koncernů, 
bránící inovacím na podnikové úrovni, neexistovala.  

Nahrazení jádra ERP –  vstup do neznáma
Restrukturalizační projekt  probíhal od počátku na dvou frontách. Podstatné změny layoutu, v případě velkých tepelných zaří-
zení velmi drahé, změna způsobu práce, …, vše co je při zavádění štíhlé výroby ve fyzických procesech obvyklé. Již to čerpalo 
kapacity lidí. Současně i komplexní nahrazování jádra ERP, které zahrnovalo mj.
• přepracování technologických postupů všech dílů v počtu několika tisíc
• nahrazení problematických norem mnoha desítek tisíc operací přesnými plastickými normami statisíců mikrofází
• třídění a  komplexní parametrizaci výrobků a zdrojů v PPROI      
To vyžadovalo nejen nový, neznámý způsob práce pro členy skvělého restrukturalizačního týmu HŽP, ale i odvahu a trpělivost 
vedení firmy. Šlo o první takový případ v historii a obavy o výsledek byly na místě. Téměř každé vedení firmy vyžaduje reference 
o předchozí úspěšnosti zvažovaných postupů, jen málokteré je ochotno jít pionýrsky do neznáma.   

Školící projekt EU Štíhlá firma 
Podnikové restrukturalizaci velmi pomohlo masové kaskádové školení zaměstnanců v rámci projektu Štíhlá firma, finančně 
podpořené fondem EU. Prošlo jím vedení, celá výroba, obchodníci i další pracovníci podniku. 
Pomohlo vzájemnému porozumění, překonávání bariér podnikových útvarů. Posléze usnadnilo další fázi restrukturalizačního 
projektu, která po výrobě měnila způsob práce v celé firmě a vše integrovala v jeden Supply chain.

Výjimečná osobnost
Úspěch často závisí na jedincích. V extrémně náročném projektu sehrál nezastupitelnou roli ze strany HŽP ing. Radek  Páleník. 
Garant projektu, na počátku šéf informatiky. Matematicky vzdělaný, zkušený programátor, který v minulosti pracovníkům HŽP 
připravil pomůcky v excelu, potřebné v důsledku neohrabanosti ERP systému BPCS. 
V průběhu první fáze projektu výrobní ředitel, na konci finanční ředitel. Všem novým postupům rozuměl do detailu, pracovníky 
HŽP průběžně vedl. Dokonce i fyzicky demonstroval dělníkům multioperační práci v linkách.

Uznání zákazníka
První shlédnutí PPROI pracovníky Scania, významného zákazníka HŽP, mělo pozitivní reakci.       
HŽP obdrželo zvýšené zakázky, tým PPROI byl pozván do Švédska k prezentaci systému. 

Náklady před a po restrukturalizaci

Před Po

1 171 841 906 482

Kapitál před a po restrukturalizaci

Před Po

1 351 594 892 555



Vliv vah na podnikovou hodnotu ROI je velký. Výjimečné nejsou situace,  kdy hodnoty ROI v jednotlivých oblastech rostou  
a podniková hodnota ROI klesá, nebo naopak. Řízení struktury kapitálu v procesech podle produktů patří proto k základním 
rysům strategického řízení podniku, orientovaného na maximální zhodnocení celkového kapitálu v podniku.  
Samotná struktura kapitálu je určována
• kapitálovou náročností jednotlivých produktů
• množstvími jednotlivých produktů
Manažeři musí při řízení struktury kapitálu brát v úvahu obojí.

Manažeři však řídí podnikovou hodnotu ROI především řízením dílčích hodnot ROI, tj. výnosností kapitálu v procesech podle 
produktů, příp. i podle zákazníků. Zpravidla tím, že usilují o zvyšování dílčích hodnot ROI.
     
Změny struktury a dílčích hodnot ROI nejsou nezávislé. Někdy je možné zvyšovat podnikovou hodnotu ROI změnami struktury 
kapitálu spjatými s poklesy dílčích hodnot ROI, nebo naopak. Využívat je třeba i takovýchto možností  
  
MYŠLENÍ MANAŽERŮ = OBOHACENÉ MYŠLENÍ INVESTORŮ

Investoři kapitálu do portfolia více podniků 
• sledují výnosnost kapitálu v každém z podniků
• nákupy a prodeji akcií či jiných kapitálových podílů řídí strukturu kapitálu 

Manažeři při řízení podniků podle ROI jednají v zájmu investorů, tím, že jim zajišťují co nejvyšší výnosnost kapitálu v jednotlivých 
podnicích. Při řízení struktury kapitálu postupují analogicky jako investoři; strukturu kapitálu ale řídí na nižší úrovni, tj. na 
úrovni procesů podle produktů příp. i podle zákazníků. 
Portfolioví investoři nemají možnost přímo řídit  dílčí hodnoty ROI, jimiž jsou z jejich hlediska podnikové hodnoty. Pro manažery 
je naopak řízení dílčích hodnot ROI základní povinností. Myšlení a postupy portfoliových investorů v managementu podniků 
podle ROI tedy nestačí a je nutné je podstatně obohatit.    

ZÁKLADY STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ  PODLE ROI

Základními oblastmi zhodnocování kapitálu, s rozdílnými hodnotami ROI, jsou procesy vymezené podle produktů a zákazníků, 
kteří za produkty platí. Příčinou rozdílných hodnot ROI ve stejných procesech pro stejný produkt, ale pro různé zákazníky, mohou 
být rozdílné ceny produktů. Jsou-li ceny produktů pro různé zákazníky stejné, jsou základními oblastmi zhodnocování kapitálu 
procesy vymezené podle produktů. 

Podniková hodnota ROI je váženým průměrem hodnot ROI v základních oblastech zhodnocování. Vahami jsou kapitály v těchto 
oblastech. Jsou-li základními oblastmi procesy podle produktů, pak 

ZÁKLADNÍ PRINCIP ŘÍZENÍ PODLE ROI16

kde      ROIp           je podniková hodnota ROI 
            ROIi            je hodnota ROI v procesech pro i-tý produkt
            Ci               je kapitál v procesech pro i-tý produkt
            Ci//    Ci      je podíl kapitálu v procesech pro i-tý produkt
                     i          na celkovém kapitálu v procesech

ŘÍZENÍ DÍLČÍCH HODNOT ROI

Hodnoty ROI v procesech pro určitý produkt jsou určovány cenou produktu, náklady a kapitálem v procesech vztahujících se 
k produktu 

 

Řízení dílčích hodnot ROI tedy spočívá v řízení cen, nákladů a kapitálu ve vazbách podle uvedeného vzorce.  
Náklady procesů i kapitál v procesech jsou určovány zdroji, které v procesech působí a časy jejich působení. Jednotlivé zdroje 
se však v nákladech a kapitálu promítají různě. Ve variantách procesů pro daný produkt mohou být relace nákladů a kapitálu 
protisměrné. Jedna varianta může mít ve srovnání s jinou vyšší náklady, ale nižší kapitálové nároky procesů pro příslušný 
produkt. V těchto případech  je nutné obě veličiny vzájemně vyvažovat, tak, aby podniková hodnota ROI dosahovala maxima. 
Problematice je věnována samostatná pozornost na dalších stranách. 

kde      i      je symbol, specifikující produkty; i = 1,2,…,n 

KONCEPČNÍ ASPEKTY

Schéma maximalizace podnikové hodnoty ROI

…
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Podnikoví pracovníci zlepšují výchozí podnikovou hodnotu ROI 
• nejprve zlepšováním výrobkové struktury kapitálu
• posléze zlepšováním procesu
Výrobky jsou vyráběny na sdílených strojích a zařízení.
Kapitál v procesech je primárně měřen v korunominutách (Kčmin), v tabulkách uveden v milionech korunolet.     
Hodnoty v jednotlivých situacích se vztahují ke srovnatelným obdobím.

C) ZLEPŠOVÁNÍ PROCESŮ PRO PRODUKTY 1 A 3 ; ZVÝŠENÍ ROI PRODUKTŮ, MÍRNÉ ZLEPŠENÍ VÝROBKOVÉ STRUKTURY KAPITÁLU 
ROI v procesech pro jednotlivé produkty roste v důsledku poklesu jednicového kapitálu a růstu jednicového zisku  
Zvýšením prodejů produktu 1 ve srovnání se situací B se zvyšuje se podíl kapitálu pro tento výrobek , který je výnosnější než produkt 3  
Celkový kapitál podniku klesá ve srovnání se situací B v důsledku snížení zásob, fixní kapitál se nemění, roste jeho využití 
Podniková hodnota ROI roste v důsledku zvýšení hodnot ROI v procesech pro oba produkty, i v důsledku změny struktury kapitálu  

Produkt

1
3
Celkem

Množství  
produktů
Ks
24000
32000

Cena 
jednicová
Kč
5800
1925

Náklady 
jednicové
Kč
4840
1741

Zisk
jednicový
Kč
960
184

Kapitál 
jednicový 
Kčlet 
4800
2300

Tržby pro 
produkci 
mil. Kč 
139,2
61,6
200,8

Náklady pro 
produkci 
mil. Kč 
116,16
55,712 
171,872

Zisk pro    
produkci 
mil. Kč 
23,04
5,888
28,928

Kapitál pro 
produkci 
mil. Kčlet
115,2
73,6
188,8

ROI = 
Zisk /Kapitál 
mil Kč / mil. Kčlet           
0,2
0,08
0,1532

B) ZRUŠENÍ PRODUKTU 2, ZVÝŠENÍ VÝROBY PRODUKTŮ 1 A 3 A TÍM ZLEPŠENÍ VÝROBKOVÉ STRUKTURY KAPITÁLU; SNÍŽENÍ ROI PRODUKTŮ 1 A 3 
Získání vyšších prodejů produktů 1 a 3 snížením jejich cen ROI v procesech pro jednotlivé výrobky klesá v důsledku růstu poměru nákladů k cenám, i v důsledku růstu poměru kapitálu k cenám. 
Změny výrobkové struktury kapitálu však více než kompenzují snížení hodnot ROI v procesech pro jednotlivé produkty a podniková hodnota ROI roste   

Produkt

1
3
Celkem

Množství  
produktů
Ks
24000
32000

Cena 
jednicová
Kč
5800
1925

Náklady 
jednicové
Kč
5000
1825

Zisk
jednicový
Kč
800
100

Kapitál 
jednicový 
Kčlet 
5000
2500

Tržby pro 
produkci 
mil. Kč 
139,2
61,6
200,8

Náklady pro 
produkci 
mil. Kč 
120
58,4 
178,4

Zisk pro    
produkci 
mil. Kč 
19,2
3,2
22,4

Kapitál pro 
produkci 
mil. Kčlet
120
80
200

ROI = 
Zisk /Kapitál 
mil Kč / mil. Kčlet           
0,16
0,04
0,112

A) VÝCHOZÍ SITUACE

Produkt

1
2
3
Celkem

Množství  
produktů
Ks
16000
3500
20000

Cena 
jednicová
Kč
6000
5000
2000

Náklady 
jednicové
Kč
 5000
 5800
 1825

Zisk
jednicový
Kč
1000
-800
175

Kapitál 
jednicový 
Kčlet 
5000
2000
2500

Tržby pro 
produkci 
mil. Kč 
96
17,5
40
153,5

Náklady pro  
produkci 
mil. Kč 
80
20,3
36,5
136,8

 Zisk pro    
 produkci 
 mil. Kč 
 16
-2,8
 3,5
 16,7

Kapitál pro 
produkci 
mil. Kčlet
80
70
50
200

 ROI = 
 Zisk /Kapitál 
mil Kč / mil. Kčlet           
 0,20
-0,04
 0,07
 0,0835

Produktové ROI a kapitály graficky
Výchozí situace

Vývoj podnikové hodnoty ROI

Výpočet podnikové hodnoty ROI
Příklad výchozí situace



TRADE-OFF A TRADE-OFF FREE SITUACE
  
Náklady a kapitál v procesních alternativách pro určitý produkt mají obecně rozdílné relace. Časté je, že jedna varianta vyžaduje nižší 
náklady, ale vyšší kapitál než druhá. Kapitál a náklady jsou v tzv. trade-off vztahu, „něco za něco“ a je nutno hledat optimální variantu.
Situace nemusí nastat vždy. Někdy je jedna varianta výhodnější než druhá podle nákladů i kapitálu; jde  o „trade-off free“ 
situace, v českém překladu „bez kompenzací“. Jejich nejčastějším případem je zlepšování fází procesů neinvestiční cestou - 
eliminací či zjednodušením některých činností v rámci procesů. V trade-off  free situacích je rozhodování jednoznačné, ve 
prospěch variant se současně nižšími náklady i kapitálem.

LIMITOVANÁ KOMPENZOVATELNOST NÁKLADŮ KAPITÁLEM DLE ROI
  
V řízení produktů, procesů a zdrojů podle ROI se v trade - off situacích náklady a kapitál vyvažují tak, aby podniková hodnota ROI byla maximální.

NÁKLADY VERSUS KAPITÁL18

KONCEPČNÍ ASPEKTY

Vyšší náklady však v ROI lze kompenzovat jen za předpokladu, že náklady produktu jsou nižší než cena produktu, tzn. že zisk je kladný.

KOMPENZOVATELNOST VELIČIN V „EKONOMICKÉM“ ZISKU
  
Termín náklady se v managementu běžně používá ve smyslu účetních nákladů. Ekonomická teorie pracuje i s tzv. ekonomickými 
náklady definovanými vzorcem:

     Ekonomické náklady = Účetní náklady + Kapitál * ROIstandardní    
Součin kapitálu a standardní hodnoty ROI se nazývá ušlý zisk, v důsledku možnosti investovat kapitál mimo posuzovanou situaci,  
s předpokladem standardního výnosu. Z tržeb a ekonomických nákladů se počítá ekonomický zisk. 

     Ekonomický zisk = Tržby – Ekonomické  náklady
V něm je kompenzovatelnost nákladů kapitálem vyšší než v ROI. Tento typ veličiny se stal velmi populární pod zkratkou EVA 
(economic value added) a při informacích o kapitálu v procesech pro produkty, jej lze použít i pro hodnocení produktů.   
Ekonomický zisk je zcela jiným kritériem než ROI, ze dvou důvodů:
• Matematické vztahy mezi stejnými veličinami jsou v ekonomickém zisku jiné než v ROI
• Ekonomický zisk je proti ROI definován navíc standardní hodnotou ROI
Podle ekonomického zisku může být účetně ztrátová výroba hodnocena lépe než zisková.

Hodnocení podle ekonomického zisku je spekulativní, volbou standardní hodnoty ROI a celkově těžko obhajitelné. Investory zajímá 
skutečný zisk; nikdo je nepřesvědčí, že podniková ztráta je lepší než nízký zisk.
PPROI může kalkulovat ekonomický zisk podle produktů, ale nikdo v podniku neupřednostní ztrátové produkty (situace 1 v tabulce) 
před produkty ziskovými (situace 2). Objektivním řídicím kritériem musí být ROI.     

Vyvážené 
náklady 
a kapitál

Nevyvážené 
náklady 
a kapitál

Situace

1
2

Tržby

100
100

Náklady 
účetní
102 
98

Kapitál

50
100

ROI
stand.
0,12
0,12      

Náklady
ekon.
6
12

Zisk

- 2 
  2

ROI

- 0,04
  0,02

Zisk
ekon.
  - 8
- 10             

TRADE-OFF NÁKLADŮ A KAPITÁLU PŘI ROZDÍLNÉ DOBĚ OBRATU ZBOŽÍ
  
Dávnou zkušeností obchodníků je, že je výhodnější nízký zisk z rychle se obracejícího zboží, než vyšší zisk z „ležáků“. Tento pří-
pad patří do situací trade-off mezi náklady a kapitálem. Zboží váže kapitál v sobě samém, a v zařízení i budově,  kde je umístěno. 

Zboží

A
B

Cena 
nákupní
80
75     

Náklady logistické 
a prodejní
19 
20

Cena 
prodejní
100
100

Zisk

1
5      

Doba obratu
ve dnech
7
120

Kapitál  
v Kčletech
5 
50

ROI

0,2
0,1

Zboží A má nízkou ziskovost, ale kapitál vázaný ve zboží, i fixní kapitál vázaný pro jednotku zboží, jsou nízké a hodnota ROI je 
vysoká.  Pomalu se obracející zboží B, které je 5krát ziskovější, dosahuje jen poloviční hodnoty ROI ve srovnání se zbožím A.
  
RŮZNÁ ČETNOST TOKŮ, FREKVENCE DODÁVEK
  
Hmotné toky, vnitropodnikové i mezipodnikové, probíhají v dávkách předmětů. Menší dávky generují vyšší náklady jedinců, ale 
snižují kapitál v zásobách i v prostorových nárocích. V příkladu externích dodávek je varianta 1 výhodnější z hlediska kapitálu, 
varianta 2 je výhodnější z hlediska nákladů.

ROZDÍLNÁ STRUKTURA ZDROJŮ. ÚROVEŇ MECHANIZACE A AUTOMATIZACE
  
Obvyklým faktorem trade-off mezi kapitálem a náklady v procesních variantách je i rozdílná struktura zdrojů. Příkladem je různý 
stupeň mechanizace či automatizace procesu.

Při růstu automatizace, roste kapitál ve strojích aj. zařízení, klesají mzdové náklady a mohou klesat i celkové náklady;                           
v příkladu je varianta 2 je kapitálově náročnější než varianta 1, ale  náklady varianty 2 mohou být nižší.

Varianta 1

Varianta 2

Varianta 1 Varianta 2

Ziskovost

0,01
0,05
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MÍRA NÁKUPU, SLOŽITOST PRODUKTU, KOMBINACE
  
Základnímu problému rozhodování, co nakupovat a co realizovat vlastními zdroji podniku - „make or buy“ a vlivu rozhodnutí na nákla-
dy, kapitál a ROI byly věnovány již strany 18 a 19. Rozhodnutí má zásadní vliv na rozsah procesu v rámci podniku. Druhým faktorem 
rozsahu procesu je složitost produktu. Porovnávají-li se finanční parametry různých výrobků, oba faktory působí většinou na různý 
rozsah procesů současně. Vyšší rozsah vždy zvětšuje kapitálové nároky procesů. Ty, při dané ziskovosti produktů, snižují  hodnoty ROI.

VIZUALIZACE PROCESU A JEHO KAPITÁLOVÝCH NÁROKŮ
  
Rozsah procesů je názorný na procesních mapách. Z nich lze zhruba usuzovat na kapitálové nároky procesu. V případě nákladů tomu 
tak není, neboť  z rozsahu procesu nelze usuzovat na náklady nákupu.
Následující schéma znázorňuje rozdíl kapitálových nároků dvou téměř identických produktů. Pro jeden se vyrábějí díly, pro druhý se díly 
nakupují. V obou případech se díly montují. Další příklad ilustruje výrobu různě složitých produktů ze stejných vstupních materiálů.  

Finanční nároky procesů pro závěsy
Závěs A je vyráben na 23 pracovištích, závěs B na 3 pracovištích. 
Předpokládejme pro jednoduchost, že pro každé z uvedených pracovišť jsou kapitálové nároky výroby v Kčminutách stejné  
a převedené do Kčlet činí 2 Kčroky.
• Výrobní kapitál pro závěs A = 23 * 2  = 46 Kčlet 
• Výrobní kapitál pro závěs B = 3 * 2  = 6 Kčlet
Předpokládejme pro jednoduchost dále, že ostatní kapitál, ve fázi zásobování, v odbytu a v podpůrných procesech je pro oba 
produkty srovnatelný a činí v souhrnu 4 Kčroky. 
• Celkový kapitál pro závěs A = 46 + 4 = 50 Kčlet
• Celkový kapitál pro závěs B = 6 + 4 = 10 Kčlet
Kapitálová náročnost procesů pro závěs A je tedy 5krát vyšší než pro závěs B.
• Náklady závěsu A = 35 Kč, závěsu B = 38 Kč; 
• Cena obou závěsů je 40Kč za kus
• Zisk pro závěs A = 5 Kč, pro závěs B = 2 Kč 
Hodnoty poměrových ukazatelů jsou shrnuty v tabulce

Výroba dveřních závěsů pro automobily

Závěs A

Závěs B

Závěs
A
B

Kapitálová náročnost
1,25
0,25 

Ziskovost
0,125
0,050 

ROI
0,100
0,200   

Tradiční finanční hodnocení produktů podle jejich ziskovosti je evidentně zavádějící. Produkt A je sice 2,5krát ziskovější, ale 
jeho realizace vyžaduje 5krát více kapitálu. Zhodnocení kapitálu, ROI, je proto dvakrát vyšší v procesech pro produkt B.

Příklad výroby různě složitých produktů ze stejných vstupních materiálů
Podnik vyrábí dva druhy pístních kroužků, které se liší v přesnosti zpracování. Výrobu rozdělujeme jen do skupin operací.

Předpokládejme, že fáze úprav kroužků je  náročná na fixní kapitál, obsažený ve velmi drahých strojích, realizujících příslušné 
operace. Hodnoty ukazatelů pro oba druhy kroužků jsou uvedeny v následující tabulce.

I tento druh zvětšování rozsahu procesu pro produkt může vést tedy k tomu, že produkty s vyšší ziskovostí mají v důsledku 
vyšších nároků na kapitál nižší hodnotu ROI. 
Základní důvod spočívá v tom, že materiálové náklady nejsou závislé na rozsahu procesu.

Kroužek

A
B

Materiál

100
100

Ostatní
náklady
90 
110

Celkové 
náklady
190
210

Cena

210
240      

Zisk

20
30

Ziskovost

0,095
0,125

ROI

0,667
0,600           

Kroužek A

Kroužek B

Kapitál
50
10 

Náklady
35
38 

Cena
40
40 

Zisk
5
2 

Kapitál

300
500



PŘESNOST, ODPOVĚDNOST, ŘÍZENÍ NA KOŘENOVÝCH PŘÍČINÁCH

Schéma na této straně ilustruje postup kalkulace nákladů procesu a produktu na řezné nástroje. Ze schématu je zřejmé, že  
i náklady na určitý vrták v jedné mikrofázi procesu jsou generovány více fyzickými faktory a pořizovací cenou vrtáku i cenou 
obnovy – externího ostření. Bez zeleně podbarvených vstupních informací není možné přesně kalkulovat  náklady procesu  
a produktu na příslušný vrták. 
Detailní informace PPROI jsou velmi důležité pro stanovení odpovědnosti jednotlivých útvarů podniku za faktory nákladů  
a kapitálových nároků procesů a pro kontrolu jejich výsledků. To je “řízení na kořenových příčinách”.   
Postupy a informace PPROI nemají konkurenci v ERP systémech. A pokusy získat potřebné informace mimo informační systém 
jsou nerealistické.

KOMPAKTNÍ PROVÁZANÉ ENTITY PPROI

Schéma přibližuje architekturu PPROI jako systém provázaných kompaktních, přehledných entit. Nároky na informační vstupy 
jsou v této architektuře minimalizovány, výtěžnost vstupů je zpracovatelskými algoritmy PPROI maximalizována. 
Fyzické údaje, které PPROI pro správné finanční výpočty vyžaduje, musí podnik mít k dispozici primárně pro správnou fyzickou 
realizaci procesů a produktů. PPROI tyto informace přehledně a efektivně strukturuje v rámci databázového systému, což 
maximalizuje jejich využitelnost a kontrolovatelnost.  
Údaje ve schématu obsahují jen výběr z parametrů v entitách. Neúplné jsou i mikrofáze druhu operace v tabulce. I z výběru 
je zřejmé, že různé mikrofáze vyžadují rozdílný způsob parametrizace. Daná operace na dílu může zahrnovat různé mikrofáze, 
podle vazeb s operací následnou a předchozí. 

Číslo dílu
2144301
2144301
2144301

Číslo operace
…
30
…

Skupina operace

Vrtání

Druh operace

Heltos IV

Typ operace

Středový otvor

Technologické postupy – Vymezení operací pro díly

Číslo
dílu
2144301
2144301
2144301

Skupina
operace
Vrtání
Vrtání
Vrtání

Mikrofáze druhu 
operace
…
Automatické vrtání 
…

Druh 
operace
Heltos IV
Heltos IV
Heltos IV

Typ 
operace
Středový otvor
Středový otvor
Středový otvor

Parametry mikrofází dílů

Čas
mikrofáze

Číslo
dílu
2144301
…

Druh
oceli
46SiCrMo6

Tloušťka

12

Fyzické parametry dílů – listy trapézové

Průměr středového 
otvoru
15

Druh oceli
46SiCrMo6
...

Tvrdost
280

Fyzické parametry druhů ocel

Mikrofáze druhů operací

Skupina operace
Vrtání
Vrtání
Vrtání
Vrtání
Vrtání

Druh operace
Heltos IV
Heltos IV
Heltos IV
Heltos IV
Heltos IV

Mikrofáze druhu operace
Převoz kontejneru jeřábem z úložíště
Přenos listu manipulátorem k vrtačce 
Upnutí dílu do přípravku
Automatické vrtání
…

Druh nástroje

vrták

Číslo
dílu
2144301
2144301
2144301

Operace 
ve vazbě
10 – 40 
50
60 – 90 

Řezné 
nástroje

Náklady operací ve vazbě - Díly

Číslo
nástroje
RO1538

Minutové náklady 
obrábění

Minutové náklady – Řezné nástroje

Číslo
nástroje
RO1538

Cena 
pořízení
580

Cena  
ostření
40

Ceny pořízení a obnovy – Nástroje

Typ 
vrtačky
Heltos IV
…

Nastavitelné 
otáčky…
56, 90, 140, 224, 350, 560, 900, 1400, 2240

Nastavitelné 
posuvy
0,11, 0,18, 0,28, 0,45

Fyzické parametry strojů a zařízení - vrtačky

Číslo
vrtáku
RO1538
…

Typ dle
výrobce
221143

Fyzické parametry řezných nástrojů - vrtáky

Průměr

15

Tvrdost
oceli
280

Otáčky doporu-
čené výrobcem
248

Posuv doporu- 
čený výrobcem
0,13

Trvanlivost 
břitu v min
80

Počet ostření 
za životnost
8

LEGENDA

• Zeleně jsou vyznačeny editované hodnoty parametrů  
• Čárkované šipky charakterizují logické vazby hodnot parametrů  
• Plné šipky charakterizují výpočetní vazby hodnot parametrů
• Logické vazby klíčů souvisících entit nejsou znázorněny, v zájmu celkové 
     přehlednosti schématu

Postup výpočtu nákladů na vrták RO1538 pro operaci Vrtání středového otvoru v dílu 2144301 na vrtačce Heltos IV

OD DETAILŮ K PODNIKOVÉ HODNOTĚ ROI20

KONCEPČNÍ ASPEKTY
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NOVÁ MÍRA V PODNIKOVÝCH IS A V ÚČETNICTVÍ

Každý proces má objektivně dva druhy finančních nároků generovaných zdroji: náklady a kapitálové nároky – ve smyslu kapitálu, 
vázaného v  procesu. Zatímco náklady patří k tradičním jednorozměrným veličinám a jsou měřeny v peněžních jednotkách, kapitál v pro-
cesu je dvourozměrnou veličinou, měřenou v peněžně časových jednotkách. Z matematického hlediska jde o integrál, integrující stavy 
vázaného kapitálu v jednotlivých okamžicích procesu v hodnotu celkového množství kapitálu v časově vymezeném procesu. Specifikum 
míry kapitálu je markantní při jeho grafickém zobrazení plochou; tradiční jednorozměrné míry jsou funkcemi, zobrazovanými křivkami. 
Integrál se nutně stane standardní mírou v účetnictví i v IS, neboť ignorovat nadále kapitál v procesu i při jeho přesné měřitel-
nosti, prokázané v PPROI, by bylo absurdní.     
  

PŘIROZENÁ MÍRA, ODSTRAŠUJÍCÍ SYMBOLIKA?

Integrál je přirozenou mírou kapitálu v procesu a přirozené je i porovnávání zisku s takto měřeným kapitálem při výpočtech 
ROI. Analogicky, stejným typem grafu lze zobrazit vklady střadatelů v bance, představující jejich peněžní kapitál. Mechanické 
postupy, připisující úroky ze stavů vkladů v krátkých obdobích, nevyžadují myšlení bankovních úředníků v kategorii integrálu. 
Pro potřeby měření kapitálu v procesu však integrál obejít nelze.          
Zbytečně odstrašující mohou být symbolické zápisy integrálu. Tajuplný symbol    je jen zvláštním zápisem písmena S – symbolu 
pro sumu, který podle historiků vznikl při přepisech S sekretářem britské Royal Society, používajícím úzké, protáhlé písmo. Zalí-
bilo se to a zůstalo. Integrál kapitálu v procesu je obsahově velmi srozumitelný a matematickou symboliku lze demystifikovat.     

DVA DRUHY KAPITÁLU V PROCESU

Na obrázku je znázorněn souhrnný kapitál v procesu. Ten se skládá ze dvou hlavních částí
• kapitálu, obsaženém v objektu procesu; ve výrobě jde o kapitál, obsažený ve vyráběném dílu a evidovaný stavově v zásobách; 
     stavová funkce je rostoucí
• kapitálu, obsaženém ve zdrojích procesu; ve výrobě jde zejména o kapitál ve strojích a zařízení a v částech budov, sloužících 
realizaci procesů; tento kapitál  se při změnách fází procesu mění skokově a může růst i klesat
Proto má  plocha souhrnného kapitálu v procesu tvar, ilustrovaný obrázkem.

SLOŽKY KAPITÁLU A SLOŽKY NÁKLADŮ

Kapitál v budovách, strojích a zařízení, šíře v nemovitém a movitém majetku, se zpravidla nazývá fixní. Kapitál tohoto druhu 
obsahují i nehmotné zdroje procesů, např. různé SW. Tyto zdroje, stejně jako kterékoli jiné zdroje, generují náklady.
Ne všechny zdroje však představují kapitál ve zdrojích. Např. pracovníci a služby, obojí z hlediska nákladů velmi významné, 
nepředstavují stavy kapitálu. Tyto zdroje se promítají se pouze v kapitálu, obsaženém v objektu procesu.    
Výpočty kapitálu v procesu, i strukturování kapitálu v procesu, se od výpočtů a strukturování nákladů objektivně liší. V PPROI 
se tyto rozdíly promítají mj. v reportech.

SYMBOLICKÝ ZÁPIS A ZOBRAZENÍ KAPITÁLU V PROCESU

Kapitál v procesu je měřen v peněžně časových jednotkách. Při rozdělení procesu na fáze lze integrál zapsat a zobrazit následujícím způsobem:
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KONCEPČNÍ ASPEKTY

ROI – MÍRA REPRODUKCE KAPITÁLU
  
ROI, i absolutní veličiny, z nichž se ROI počítá, jsou fakticky charakteristikami kapitálu, i když termínu kapitál se v teorii i praxi použí- 
vá pouze pro označení jmenovatele ROI. Hodnoty veličin, definované pro jednotlivé, i-té produkty lze charakterizovat následovně: 

Přírůstek kapitálu
v procesech pro produkt

Vzniklý kapitál
v produktech procesů pro 
produkt

Zaniklý kapitál, resp. spotřebovaný
kapitál v důsledku spotřeby či funkce zdrojů v procesech (materiá-
lu, služeb, pracovníků, budov, zařízení, … )

Míra reprodukce kapitálu Vázaný kapitál ve zdrojích a objektech procesů,  
z hlediska množství a času, a proto charakterizovaný  
v peněžně časových jednotkách

Interpretace ROI jako míry reprodukce kapitálu nejlépe vystihuje obsah této klíčové veličiny a je užitečné si jej uvědomovat. Užitečné 
je i vnímání nákladů produktů jako spotřeby kapitálu a zisku pro produkty jako absolutního přírůstku kapitálu v procesech pro 
produkty. Vzhledem k zažité terminologii v teorii a praxi se však i v PPROI používají tradiční termíny.   

KOMPLEXNOST A SROVNATELNOST HODNOT ROI – PŘIROZENÝ BALANCED SCORECARD

ROI je komplexní mírou, relevantně reagující na všechny parametry produktů i zdrojů. ROI je tedy možné vnímat jako přirozený, 
objektivní „balanced scorecard“ všeho. Vše ostatní ve vztahu k ROI je buď faktorem nebo omezením. Různé umělé BSCs sestavova-
né v podnicích, jsou vždy nekomplexní a subjektivní, jak výběrem dílčích ukazatelů, tak formulací jejich vazeb, a výsledné hodnoty 
jsou obsahově neinterpretovatelné. Snahy o maximalizaci výsledných hodnot BSC mohou vést k chybnému rozhodování, podobně 
jako snahy o maximalizaci či minimalizaci hodnot dílčích ukazatelů (viz další stranu).
ROI je též univerzální mírou efektivnosti podnikání, jejíž hodnoty jsou srovnatelné ve všech druzích podniků a v rámci podniků ve 
všech druzích činností, jejichž výstupy jsou prodávány zákazníkům. Hodnoty ROI v procesech vymezených pro produkty jsou tedy 
srovnatelné nejen navzájem, ale i s výnosností kapitálu kdekoli jinde, mj. i s výnosností vkladů v bance. Ani takovouto vlastnost 
nemá žádná jiná přirozená míra či umělý BSC.

VYMEZENÍ KAPITÁLU PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ A PRODUKTŮ 

ROI na podnikové úrovni se počítá ve víc variantách, nejčastěji jako ROA – Return on assets a ROE – Return on equity. Tyto varianty 
jsou pro řízení procesů a produktů nevhodné. ROA  je navíc zkreslující mírou reprodukce kapitálu, neboť aktiva (assets) obsahují 
mezipodnikové duplicity. Kapitál, obsažený v pohledávkách určitého podniku, je současně obsažen v závazcích podniků jiných. ROA  
proto reprodukci kapitálu v různé míře podhodnocuje. 
Při výpočtech ROI pro procesy podle produktů v PPROI je primárně měřen kapitál ve zdrojích, které v podnikových procesech působí, 
nezávisle na jejich finančním krytí. 
Probíhají-li podnikové procesy na objektech ve vlastnictví zákazníka (ve výrobě jde o tzv.práce ve mzdě), není kapitál v  těchto 
objektech zahrnován do kapitálových nároků procesů příslušného podniku. Jsou-li naopak procesy na objektech podniku prováděny 
v kooperaci v jiných podnicích, zůstává kapitál obsažený v těchto objektech součástí kapitálu v objektu vlastníka. Jde o dvojí pohled 
na totéž, vylučující možnost duplicit.
PPROI umožňuje evidovat i kapitál v pohledávkách pro jednotlivé produkty a finanční závazky, vztahující se k disponibilním předmě-
tům. Umožňuje tedy pohled na ROI produktů z hlediska finančního krytí závazky a pohledávkami.    

PPROI A FINANČNÍ ANALÝZY ROI 
  
Konstrukce a určení pyramid finančních ukazatelů 
Syntetická vlastnost ROI, její nadřazenost všem ostatním finančním veličinám a také nutnost hodnotit finanční nároky pro-
dukce na zdroje z hlediska nákladů i z hlediska kapitálu, jsou markantní  v tzv. pyramidách poměrových ukazatelů finančního 
účetnictví. Ty vznikají postupným rozkladem ROI a existují ve více variantách, zejména v nižších stupních. Příklad:  

Zrod pyramid se datuje ke 2. dekádě 20. století ve společnosti DuPont pro analýzy vývoje ROI. V r. 1959 vzniklo ve Velké 
Britanii Centrum pro mezipodnikové srovnávání (IFC), umožňující podnikům zapojeným do komparací srovnávat své hodnoty 
ukazatelů s ostatními.                                       
Ústřední myšlenka je stejná. Srovnání hodnot analytických ukazatelů mají určovat přednosti  a slabiny – proti minulosti nebo 
proti jiným podnikům – indikovat, co je třeba zlepšit.      

Základní slabiny pyramidových analýz
Zdánlivě logický postup má dvě fundamentální a propojené slabiny
• předpokládá nezávislost hodnot jednotlivých ukazatelů v horizontále pyramidy
• pracuje s celopodnikovými hodnotami, nikoli s hodnotami pro produkty a procesy
Častá trade-offs, nejen mezi náklady a kapitálem, ale i mezi složkami nákladů a složkami kapitálu ve srovnávaných situacích, způsobu-
jí, že lepší hodnoty některých ukazatelů mohou být nedělitelně spjaty s horšími hodnotami jiných ukazatelů v dané situaci ve srovnání 
s jinou. Z pyramid však souvislosti hodnot různých ukazatelů v horizontále pyramidy vyčíst nelze. To a především absence informací  
o produktech a procesech, vysvětluje okrajový význam těchto finančních analýz v praktickém řízení podniků, i po jejich téměř stoleté existenci.     
          
PPROI A TRADIČNÍ ÚČETNICTVÍ Z HLEDISKA ŘÍZENÍ ROI – SHRNUTÍ   

Z pohledu na pyramidu je zřejmé, že náklady, kritérium hod-
nocení v manažerském účetnictví, jsou ve finančním účet-
nictví jen faktorem ROI. Informace finančního účetnictví 
ale nelze použít pro řízení produktů a procesů, což je základ 
řízení podniku. Vadou manažerského účetnictví je nejen jed-
nostrannost, ale i neúplnost a zkreslenost  informací.
 PPROI podchycuje náklady i kapitálové nároky procesů detailně a všechny dílčí hodnoty, tj. i jejich trade-offs, promítá do 
podnikové hodnoty ROI. Informuje komplexně a přesně.

ZISK
KAPITÁL

ZISK
TRŽBY

NÁKLADY
TRŽBY

KAPITÁL
TRŽBY

VÝROBNÍ NÁKLADY  
TRŽBY

DISTRIBUČNÍ NÁKLADY    
TRŽBY

SPRÁVNÍ NÁKLADY                      
TRŽBY

FIXNÍ KAPITÁL                           
TRŽBY

OBĚŽNÝ KAPITÁL                                                                        
TRŽBY

Systém

Finanční  účetnictví

Manažerské účetnictví

PPROI

Kapitál, ROI

 ANO,   ale

Ne

 ANO

Produkty, procesy 

Ne

 ANO,  ale

 ANO
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JEDNOSTRANNÉ TEORIE A PRAKTIKY VE SVĚTLE ROI 

V posledních dekádách 20. století vzniklo více nových teorií, které ovlivnily značnou část manažerské praxe. Protože každá  
z teorií preferuje jiný ukazatel, museli manažeři tápat, podle čeho podnik vůbec řídit. Pochyby zvyšovala kritika tradičního řízení 
podle nákladů. Možností řídit podle ROI problém mizí, neboť řízení probíhá podle komplexní míry v souladu s objektivním cílem 
podnikání. Může však vzniknout otázka vztahu dílčích ukazatelů a s nimi spjatých teorií k ROI. Zde se stručně vyjádříme ke štíh-
lé výrobě, k 6 Sigma, k teorii omezení a k TPM. Na samostatných stranách se vyjadřujeme k tradičnímu řízení podle nákladů. 

Štíhlá výroba - minimalizace zásob
Štíhlá výroba je nejčastěji spojována s výrobním tokem a minimalizací zásob. Někdy se i nazývá bezzásobová. Zásoby mají být 
minimální nejen ve výrobě, ale i ve vstupních a výstupních skladech. Jasné je, že zásoby jsou ukazatelem dílčím. Orientace 
na minimální zásoby však může být i celkově škodlivá. Může vést k nadměrným přepravním a manipulačním nákladům nebo  
k nadměrnému počtu výrobních linek a nízkému využití výrobního zařízení. Nedostatečné zásoby mohou být i příčinou ne- 
možnosti plynulého zásobení výrobních linek a s tím spjatých ztrát  kapacit. Finanční ztráty z těchto důvodů mohou být  mno-
hem vyšší, než úspory plynoucí z nízkých zásob, což snižuje ROI.   
Této kritice nelze oponovat odvolávkou na finanční úspěšnost Toyoty. Ta je primárně zaměřena finančně. Taichi Ohno, hlavní 
architekt Výrobního systému Toyoty, doslova napsal, že  co nepřináší zisk, nemá pro Toyotu smysl. Toyota vždy akcentovala  
i úspornost ve strojním zařízení. Novějšího data je její zaměření na úspornost výrobních prostorů. Obojí vede k nízké kapitálové 
náročnosti procesů. Toyota v současnosti explicitně akcentuje i ROI pod názvem kapitálová efektivnost.  

6 Sigma  - minimalizace variability  
Metoda výrazně oživila statistické řízení kvality, vzniklé ve 20.letech minulého století. Kvalitu spojuje výlučně s variabilitou, 
odmítá tolerance. Nové je pouze apriorní stanovení velmi nízké hodnoty variability, které má být obecně dosaženo. Pod názvem 
Lean Six Sigma byly i snahy o slučování metody se štíhlou výrobou. To je však nemístné. Štíhlá výroba v pojetí Toyoty akcentuje 
tolerance a zakazuje nadměrné snižování variability.

Přístup Toyoty ke kvalitě je ekonomický a logický. Požadovaná variabilita by měla respektovat charakter produktu a jeho užití; 
např. variabilita hodnot parametrů částí kosmického vozíku musí být mnohem nižší než rozumná variabilita hodnot parametrů 
částí trávní sekačky. 6 Sigma je v rozporu s jakýmkoli ekonomickým řízením procesů a produktů, nejen se řízením podle ROI. 
Metoda časem výrazně překročila své původní zaměření a přeměnila se v obecnou metodologii zlepšování a řízení. Tím se ale 
vytratila jasná řídicí míra, k níž by bylo možné zaujmout stanovisko.   

Teorie omezení – maximalizace průtoku
Teorie omezení akcentuje existenci úzkých míst v podnikových procesech, rozhodujících o dosažitelné produkci celého podniku. 
Při převisu poptávky nad kapacitou je jejich využití významným faktorem ROI. V opačné situaci úzká místa neexistují a snahy o 
maximální průtok na kterémkoli pracovišti by vedly k nadprodukci, tj  k plýtvání č.1.  ROI závisí na kterémkoli místě v podniku, 
neboť všude vznikají náklady a je vázán kapitál, všude lze mrhat. Úzká místa jsou sice mimořádně důležitá, ale sama o sobě o 
finanční efektivnosti podniku nerozhodují. 

1/ Pramen: Toyota Production System; prezentační brožura 1992

TPM – maximalizace celkové efektivnosti zařízení
TPM je zkratkou názvu Total Productive Maintenance, v překladu úplné produktivní údržby. Podobně jako v případě předchozích 
metod, z původního úzkého a jasného zaměření metody přerůstalo i někdy TPM v nepřehlednou metodologii celkového řízení.  
V rámci původního zaměření je základní mírou TPM celková efektivnost zařízení (overall  equipment effectiveness – OEE),  která 
nepřímo měří ztráty, spjaté se zařízením. Do ztrát  se zahrnují nejen poruchy, ale i přípravné časy zařízení a vady způsobené 
zařízením. Již toto úzké zaměření TPM má tedy průniky s řízením kvality a s obecnou standardizací výroby. I tak však jde o míru 
dílčí, podchycující jen některé z faktorů ROI. 

Shrneme-li, zaměření jednotlivých teorií je různé, na různé ukazatele, z nichž každý je nekomplexní; žádný z nich nemůže v řízení 
procesů zastoupit ROI

» Nadměrně přesné zpracování je stejným mrháním  jako nedostatečně přesné. Operátor by neměl trávit 
čas na dosažení přesnosti ± 0,001 mm, když ± 0,01 mm je postačující 1/ «

DÍLČÍ UKAZATELE V PPROI

PPROI je koncipován v zájmu řízení podniku ve všech řídicích fázích, od  vyhodnocování alternativ před jejich přijetím, přes 
standardizaci, plánování, evidenci reality, kontroling až po analýzy vývoje. Přitom nutně pracuje se všemi faktory určujícími ROI. 
Platí to i pro faktory, na něž se soustřeďují výše komentované teorie.      
Přesně, z hlediska množství, místa a času jsou plánovány a evidovány zásoby; pro fáze procesu je plánována a evidována 
vadnost; dynamicky se pracuje s úzkými místy procesů, nejen na celkové úrovni, ale i na úrovni linek; do plánů jsou zabudovány  
a v realitě evidovány ztráty spjaté s výrobním zařízením. Hodnoty dílčích ukazatelů však nejsou maximalizovány či minimalizo-
vány; jsou optimalizovány, tak, aby podniková hodnoty ROI dosahovala maxima.

Komplexní cíl PPROI místo parciálních cílů



Našel jsem čas projít si Váš úžasný materiál a shledal jsem jej velmi  relevantním. Předpokládám, že recenzenti EAR jej posoudí 
jako inovativní. Je důležité zdůraznit teoretické implikace Vaší studie.
European Accounting Review
Professor Salvador Carmona

Materiál je v souladu s tématikou tohoto časopisu. Potřebuji interview P. Zavorala a text R. Páleníka, ve formě  Microsoft Word, 
abych je mohl zpracovat.
Journal of International Information Management
Professor Chang T. Hsieh

Zní to velmi zajímavě, i když trochu komplikovaně. Připravte jeden nebo dva články, popisující koncepci s několika příklady  
a následně jednu nebo dvě případové studie.
CEO Refresher
Rick Sidorowicz

Mám předběžný pocit, že materiál je příliš technický pro publikaci v CRM. Pokud je ho možné přepsat jako příběh s méně 
technickým textem, rád ho pošlu k recenzi.
California Management Review
Professor David J.Vogel

Akceptuji. Připravte 25 nebo více stran k uvedené problematice ve stylu požadavků našeho výzkumného časopisu. Buďte si 
jist pozitivní odezvou.            
International Journal of Managerial and Financial Accounting
Dr. Junaid Saikh

Prohlédl jsem poslané informace. Vzhledem k určení pro praktiky je obtížné z nich rozpoznat intelektuální obsah z hlediska 
výzkumu. Ale připravíte-li přiměřený text pro náš časopis, budu koordinovat schvalovací proces.
Decision Sciences
Professor Asoo J. Vakharia
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Koncepce „Aligning products, processes and resources to maximize ROI“ je téma velmi vhodné pro manažerskou sekci CPA 
žurnálu. Doporučuji rozvést začátek  materiálu.
The CPA Journal
Professor Mary-Jo Kranacher

   Materiál by měl být používán v základních kurzech managementu. Protože jde o inovativní myšlenky, připravte text, 
   demonstrující, jak vývoj PPROI zvýšil současné znalosti a navrhněte směry budoucího výzkumu.  

Journal of Accounting & Organizational Change
Professor Zarihul Hoque

Materiál vypadá zajímavě. Za vhodné pro náš časopis považuji jeho zpracování, popisující potřebu nového přístupu a výzkum, 
který byl spjat s vývojem produktu.  
Production Planning & Control
Dr. Stephen J Childe

Vypadá to jako zajímavý produkt a v praxi potenciálně velmi cenný. My však nepublikujeme texty, které pouze zveřejňují  
a popisují nové produkty, i když jsou velmi inovativní. Text by měl být včleněn do kontextu současných teoretických i empiric-
kých diskusí ve výzkumné literatuře. 
Management Accounting Research
Professor Robert W. Scapens

Toto je velmi relevantní téma a rád bych je viděl zpracované v našem časopisu. 
International Journal of Innovation and Technology Management
Dr. Tugrul Daim

Jsem překvapen koncepcí PPROI. Velmi rád bych něco z toho publikoval  v časopise LLQ, orientovaném na nové modely a teorie. 
Nejvíce jsem fascinován tím, že se to jeví jako modernizace vědeckého řízení.
Leaderlab
David Burkus

KONCEPČNÍ ASPEKTY

Nabídky zveřejnění vlastností PPROI
Předchozí strany prezentačního materiálu PPROI byly obsahově i graficky dokončeny počátkem dubna 2010. Vzhledem k jejich hlavnímu zaměření na základní problémy řízení – řídicí  kritérium, přesnost informací a efektivnost jejich získávání v IS – byly text 
poslán více než dvaceti odborným časopisům k posouzení možnosti zveřejnění obsahu. Většina adresovaných časopisů je akademického zaměření,  s redakčními kolektivy složenými z profesorů univerzit různých zemí světa. Některé jsou zaměřeny populárněji. 
Prosba vedoucím redaktorům zněla.  
„Jsem si vědom, že materiál je napsán v populárním stylu pro praktiky. Pro první dojem je však důležitější obsah než forma. Usoudíte-li, že některá část materiálu je vhodná ke zveřejnění ve Vašem časopisu, budu reagovat.“                                                                                          
                                                                                                                                                               Prof. Milan Matějka 
Několik časopisů zveřejnění odmítlo, s poukazem na obsahově jiné zaměření. Žádná odpověď nepoukázala na nesprávnost či nepůvodnost tvrzení v materiálu. Z většiny pozitivních odpovědí je níže uveden výběr, převážně  v chronologickém pořadí, tak jak  
v průběhu dubna docházely.   


