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Who needs budgets?



  

„Rozpočtovanie, ako ho 
praktizuje väčšina 

spoločností, by sa malo 
zrušiť.“



  

Nie je toto Agile?
„Vo firmách využívajúcich tieto štandardy výkonnosti 
sa obchodné jednotky stávajú menšie, početnejšie a 
podnikavejšie. 

Stratégia sa stáva spoločným úsilím radových 
zamestnancov. Súhrnným výsledkom mnohých 
malých tímov využívajúcich miestne príležitosti je 
oveľa prispôsobivejšia organizácia.“



  

Beyond Budgeting Round Table
Vznik 1998 - starší súrodenec Agile :)
Prípadový výskum
12 princípov organizačnej agility
Najznámejší prípad: Svenska Handelsbanken



  

Handelsbanken v skratke
60. roky 20. storočia: banka stráca zákazníkov - predbieha ju 
malý rival vedený Janom Wallanderom.
Banka si ho najala ako CEO :)
Jeho podmienka: decentralizácia vrátane zrušenia rozpočtov

„Buď sa rozpočet ukáže ako zhruba správny a teda banálny, 
alebo bude katastrofálne nesprávny a v tom prípade 
nebezpečný."



  

Handelsbanken v skratke
Odvtedy prekonala svojich škandinávskych konkurentov v:

● návratnosti vlastného kapitálu
● celkovej návratnosti pre akcionárov
● zisku na akciu
● pomeru nákladov k príjmom
● spokojnosti zákazníkov



  

Cieľ podnikania: vyššia ziskovosť než 
priemer konkurencie na domácich trhoch



  

Handelsbanken 2022
● Highest credit rating in the world for a privately 

owned bank
● Business Bank of the Year
● Safest commercial bank in Europe
● More satisfied customers than the sector average

...



  

Originálny spôsob fungovania
● 3 vrstvy – pobočky, regióny, centrála; žiadny organigram
● Bez centrálneho marketingu, obchodných cieľov
● Manažérom je trh
● Ligové tabuľky regiónov/tímov
● O zdrojoch rozhodujú pobočky podľa aktuálnych potrieb
● Žiadne bonusy, podiel na akciách 



  

„To, ako v organizácii narábame s peniazmi, 
zásadne ovplyvňuje rozhodovanie či dokonca to, 
ako budeme prinášať na trh produkty, takže ak 
financie podchytíme správnejšie, prejaví sa to 

postupne všade.“
Joe Justice, Agile@Tesla
Agile Tales Podcast 2021



  

Takmer nulový rozpočet a prognózovanie
AI generované reporty len na právne účely
Balík peňazí a miera „spaľovania“
Ako efektívne váš tím používa kapitál, čísla v reálnom čase
Žiadny rozpočtový výbor, nepotrebujete schválenie
Tesla nechce vykazovať zisk



  



  

Čo ak dôjdu prachy? :)
● Problém pri Modeli 3
● Predražená a neefektívna výrobná linka
● Peniaze došli…
● Pracovníci si kúpili svadobný stan z Amazonu 

za 200 dolárov a výrobu začali na parkovisku



Konferencia pôsobivého učenia v oblasti 
agile

13. - 14. 6. 2023 
Praha

„Budúcnosť agilného prístupu –
od riadenia ľudí k rozvoju systému“
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