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Zvýšení zisku

Firma si stanovila, že chce dosáhnout navýšení alespoň o 60 % čistého zisku (EAT) v daném období. 
Firma by měla být schopna dosáhnout tohoto navýšení především díky zvýšení kapacity výroby, ale 
s tím jsou spojené i investice, které naopak zisk sníží.

Zvýšení výrobní kapacity

V novém areálu, který má 15 000 m2, chce firma vybudovat novou halu pro výrobu piva, ta by měla 
mít na konci období kapacitu 40 000 hektolitrů piva za rok, přičemž roční výstav v posledním roce by 
měl činit 50 % celkové kapacity.

Projekt Koníčkův dvůr

Pivovar Koníček vytvořil nový právnický subjekt Vojkovický pivovar s.r.o., který bude plnit roli 
distributora pro pivovar. Bude také provozovatelem 3 prodejen: piva (+ příslušenství), řeznictví a 
potravin. Koníčkův dvůr se bude nacházet v nově pořízeném areálu, ve kterém se nachází budova 
k tomu určená. V posledním roce daného období by měl Koníčkův dvůr dosáhnout čistého zisku           
1 000 000 Kč. 

Snížení sezonního efektu

Pomocí marketingových nástrojů by Koníček chtěl dosáhnout vyšších tržeb v měsících od listopadu 
do března, jelikož v tomto období je radikální pokles tržeb oproti zbylým měsícům. Je to dáno díky 
klimatickým podmínkám, kdy klesá celková spotřeba piva, proto je třeba to marketingově podpořit, 
aby propad tržeb nebyl tak markantní. Snížení celkové fluktuace tržeb na 80 % (ze 100). 

Vyhledání nových odběratelů

Je třeba se zaměřit na novou cílovou skupinu zákazníků, a to koncových pro Koníčkův dvůr a také je 
nutné zvýšit počty odběratelů z řad podniků (hospody, restaurace), rozšíření bude probíhat v rámci 
Moravskoslezského kraje, ale také do další moravských krajů, do Polska a na Slovensko. Nyní má 
firma 80 stálých obchodních partnerů, z čeho je 5 v zahraničí. Firma chce dosáhnout nárůstu na 140 
partnerů, přičemž 20 by jich mělo být ze zahraničí.

Nábor nových zaměstnanců

V rámci tohoto období bude třeba přibrat a začlenit do podnikové kultury nové stálé zaměstnance. 
Z původního počtu 10 stálých zaměstnanců se chce firma dostat na 27 stálých zaměstnanců. Velký 
důraz bude také kladen na zvyšování kvalifikace zaměstnanců, jak stávajících, tak nových.
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Abstrakt
Diplomová práce je zaměřená na implementaci strategického plánu pomocí metody Balance Scorecard
(BSC) v minipivovaru Koníček.  V první části této práce jsem definoval teoretická východiska dané 
problematiky. Následně jsem provedl analýzu prostředí podniku a naformuloval strategický plán, který 
má dosáhnout stanovených cílů. Strategický plán jsem transformoval do krátkodobých priorit a následně 
implementoval nástroji BSC. Výsledkem práce je přesně daný postup, jak dosáhnout strategických cílů 
pomocí metody BSC.

Abstract
The master thesis is focusing on the implementation of the strategic plan with the Balanced Scorecard 
(BSC) method in a mini brewery Koníček. In the first part, the theoretical basis of the BSC method is 
described. In the next chapter, the enterprise analysis was carried out and a strategic plan which should 
help to reach the goals of the enterprise was formulated. The strategic plan was transformed into short-
term priorities and implemented with the BSC method tools. The result of the thesis is a detailed 
procedure describing how to reach the strategic goals with the BSC method.
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