
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA PODNIKATELSKÁ
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT

ÚSTAV MANAGEMENTU
INSTITUTE OF MANAGEMENT

HODNOCENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU
PROSTŘEDNICTVÍM BENCHMARKINGU
EVALUATION OF THE COMPANY´S FINANCIAL PERFORMANCE USING BENCHMARKING APPROACH

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE
AUTHOR

Bc. Petra Smržová

VEDOUCÍ PRÁCE
SUPERVISOR

doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.

BRNO 2020



Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně / Kolejní 2906/4 / 612 00 / Brno

 

Zadání diplomové práce
Ústav: Ústav managementu
 

Studentka: Bc. Petra Smržová
 

Studijní program: Ekonomika a management
 

Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku
 

Vedoucí práce: doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D.
 

Akademický rok: 2019/20
 
 
Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších
předpisů a se Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně zadává diplomovou práci s názvem:

Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu

Charakteristika problematiky úkolu:

Úvod
Vymezení problému a cíle práce
Teoretická východiska práce
Analýza problému a současné situace
Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy

Cíle, kterých má být dosaženo:

Studentka provede hodnocení finanční a obchodní výkonnosti společnosti a její porovnání s výsledky
konkurence.  Celkové  zhodnocení  bude  provedeno  prostřednictvím  Benchmarkingu.  Na  základě
získaných výsledků bude formulovat návrhy, které by měly pomoci ke zlepšení finanční a obchodní
výkonnosti společnosti.

Základní literární prameny:

HORVÁTH & PARTNERS. Balanced Scorecard v praxi. 1. vyd. Praha: Profess Consulting, 2002. 386
s. ISBN 80-7259-018-9.

KAPLAN, R. S. a D. P. NORTON. Efektivní systém řízení strategie. Nový nástroj zvyšování výkonnosti
a vytváření konkurenční výhody. 1. vyd. Praha: Management Press, 2010. 325 s. ISBN 978-80-72-
1-203-1.



Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně / Kolejní 2906/4 / 612 00 / Brno

NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. 2. vyd. Praha: Management Press, 2004.
335 s. ISBN 80-7261-110-0.

NENADÁL, J., D. VYKYDAL a P. HALFAROVÁ. Benchmarking – mýty a skutečnost. Praha:
Management Press, 2011. ISBN 978-80-7261-224-6.

PAVELKOVÁ, D. a A. KNÁPKOVÁ. Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera. 2.
aktualizované vyd. Praha: LINDE, 2009. 303 s. ISBN 978-80-86131-85-6.

SOLAŘ, J. a V. BARTOŠ. Rozbor výkonnosti firmy. 3. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM,
2006. 163 s. ISBN 80-214-3325-6.

 
 
Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2019/20
 
 
 

V Brně dne 29.2.2020
 
 
 

L. S.
 
 
 
 

     

 
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.

ředitel
 

doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
děkan

 



 

 

 

Abstrakt 

Předmětem diplomové práce je vyhodnocení obchodní a finanční výkonnosti společnosti 

PBS Turbo s.r.o. pomocí metody benchmarkingu. První část diplomové práce se zabývá 

základními pojmy a také poskytuje relevantní informace z odborné literatury. V analýze 

současného stavu jsou základní informace o vybrané společnosti včetně strategické 

analýzy a také je uvedeno srovnání společnosti s vybranými konkurenty. Na základě 

zjištěných nedostatků jsou navržena doporučení, která by mohla vést ke zlepšení 

obchodní a finanční situace společnosti. 

 

Abstract 

The aim of the diploma thesis is to evaluate the financial and business performance of 

PBS Turbo s.r.o. using benchmarking methods. The first part deals with basic concepts 

and also provides relevant information from the trade literature. The analysis of the 

current state provides information about the selected company, including strategic 

analysis, and also provides a comparison of the company with selected competitors. 

Based on the findings, recommendations for the business and financial performance of 

the company are presented in order to possibly improvement. 

 

Klíčová slova 

hodnocení výkonnosti podniku, výkonnost, benchmarking, strategická analýza, finanční 

analýza 

 

Key Words 

evaluation of the company’s performance, performance, benchmarking, strategic 

analysis, financial analysis 
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ÚVOD 

Téma diplomové práce je hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím 

benchmarkingu. V dnešní době je velice důležité držet krok s konkurencí a neustále se 

zlepšovat, aby byla společnost dostatečně konkurenceschopná. Jednou z možností, jak 

zjistit aktuální výkonnost a případné nedostatky, je porovnat vybranou společnost s těmi 

nejlepšími konkurenty v daném odvětví. 

Pro účely diplomové práce jsem si vybrala společnost PBS Turbo s.r.o. se sídlem ve Velké 

Bíteši, která se zaměřuje na přesné strojírenství a vyrábí turbodmychadla pro energetická, 

námořní, železniční a jiná zařízení. Společnost působí nejen v České republice, ale 

obchoduje i se zahraničím. 

V první části diplomové práce budou vysvětleny teoretické pojmy, které jsou klíčové pro 

následné zpracování analytické části práce. Jedná se především o metody, kterými lze 

měřit finanční výkonnost, finanční a obchodní ukazatele společnosti a dále metody 

strategické analýzy.  

V analýze současného stavu bude detailně představena vybraná společnost a provedena 

strategická analýza vnějšího prostřední (PEST analýza, Porterův model pěti sil), vnitřního 

prostředí (McKinsey model 7S) a SWOT analýza. V další části práce budou představeni 

vybraní partneři pro benchmarking a souhrnně bude provedena analýza jejich výkonnosti 

pomocí finančních a provozních ukazatelů. Data pro porovnání budou převážně čerpána 

z databáze Amadeus, výročních zpráv společností, webových stránek. Vše bude řádně 

okomentováno a doplněno o tabulky a grafické znázornění. 

Poslední část diplomové práce bude zaměřena na návrhy a doporučení, které povedou ke 

zlepšení finanční a obchodní situace společnosti. Doporučení budou vycházet 

z předcházejících analýz a zjištění.   
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce je zhodnotit obchodní a finanční situaci vybrané 

společnosti pomocí metody benchmarking. Dílčím cílem je zpracování teoretických 

poznatků v první části práce. V analytické části diplomové práce je dílčím cílem 

provedení strategické analýzy vybrané společnosti a vyhledání vhodných konkurentů 

v odvětví a jejich následné srovnání v letech 2014 až 2018 prostřednictvím 

benchmarkingu. Na základě předcházejících skutečností je posledním dílčím cílem 

vytvoření návrhů a doporučení pro zlepšení situace současného stavu společnosti. 

 

Metody, které jsou použity pro zpracování diplomové práce, jsou abdukce, indukce, 

dedukce, analýza, syntéza, analogie a srovnání [1]. 

 

Typem úsudku, díky kterému vytváříme hypotézy pro pozorované jevy se nazývá 

abdukce [2]. Dedukce na základě teorie formuluje hypotézy a pomocí logického 

uvažování a známých faktů testuje tuto hypotézu. Indukce pracuje především 

z kvalitativních dat. Sběr dat využívá k tomu, aby se získalo několik různých pohledů na 

daný problém. Na základě nových skutečností se vytváří hypotézy, které se následně 

testují [1]. Indukce je tedy vyvození teoretického závěru na základě jednotlivých 

poznatků [2]. Analýza je proces, který rozděluje hlavní celek nebo situaci na dílčí části, 

které se poté stávají předmětem dalšího zkoumání [2]. Analýza odhaluje různé stránky 

a vlastnosti jevů, procesů, jejich stavbu, vyčleňuje etapy [1]. Syntéza znamená, že je 

postupováno od části k celku. Spojuje poznatky získané analytickým přístupem. Syntéza 

je základ pro správná rozhodnutí [1]. Analogie na základě podobnosti s jinou situací 

odvodí závěry [2]. Srovnání je základní metodou hodnocení, která vyhodnocuje shody 

a rozdíly alespoň dvou předmětů srovnávání [3]. Poznatky z předchozích dvou částí 

a dedukce mi dopomohly ke zpracování návrhů. 
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2 TEORETICKÁ VYCHODISKA PRÁCE 

V této části práce budou definovány pojmy, které jsou pro účely diplomové práce 

nezbytné a ze kterých poté vychází praktická část. 

2.1 Výkonnost společnosti 
Výkonnost je pojem, který se používá v různých oborech a oblastech. V obecném pojetí 

je výkonnost něco, co popisuje způsob, respektive průběh, jakým subjekt, který je 

zkoumán, vykonává činnosti, na základě podobnosti s referenčním způsobem vykonání 

této činnosti. Výkonnost podniku se odvíjí především od schopnosti využít výhodu oproti 

konkurenci a na rychlé reakci na změnu na trhu [4].   

2.2 Měření výkonnosti společnosti 
V současnosti patří mezi nejzákladnější koncepty a modely, kterými lze měřit výkonnost 

společnosti, především model excelence (EFQM), balance scorecard, bechmarking 

a v neposlední řadě se může použít i six sigma [5]. 

2.2.1 Balanced scorecard 

Balanced Scorecard byl poprvé představen veřejnosti Robertem S. Kaplanem a Davidem 

P. Nortonem v roce 1997. Slovo „balanced“ znamená vyváženost a „scorecard“ se dá 

přeložit jako tabule, která ukazuje bodový stav hry. Balanced scorecard, zkráceně BSC, 

se tedy dá přeložit jako vyvážená tabule ukazatelů [6]; [7]. 

Kvalitu BSC určuje rozumný výběr a následné propojení vybraných indikátorů do 

vhodného řetězce příčin a následků. BSC je manažerskou metodou, která propojuje vize 

a podnikové cíle během běžného provozu společnosti pomocí operativních opatření [6]; 

[7]. 

BSC je rozsáhlý systém ukazatelů, které dokáží určit podnikatelské úspěchy v minulosti, 

do kterých jsou zahrnuté rozhodující faktory budoucích výkonů. Rozděluje se do čtyř 

perspektiv [6]: 

• finanční, 

• zákaznické, 
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• interní, procesní, 

• učení a růstu [8]. 

Mezi těmito skupinami by měla být vyváženost, a to konkrétně mezi krátkodobými 

a dlouhodobými cíli, mezi minulostí, současností a budoucností podniku. Taktéž mezi 

peněžními a nepeněžními faktory, mezi časnými a pozdními indikátory a v neposlední 

řadě i mezi interním a externím pohledem na dění ve společnosti [6]. 

Výchozím bodem BSC je vize a mise podniku a s ním spojené operativní cíle. 

Vize → Vzor → Strategie → Balance scorecard → Měřítka, indikátory a ukazatele řízení 

podniku. Jak již bylo zmíněno výše, zpravidla jsou stanoveny a analyzovány 

4 perspektivy, které v sobě obsahují čtyři až pět ukazatelů [6]. 

 

Obrázek 1: Vytváření vize Balanced Scorecard (Zdroj: [9]) 

 

Finanční perspektiva 

V této perspektivě nalezneme finanční cíle, které jsou propojené se strategií společnosti. 

Pro ekonomické zhodnocení jsou nezbytná finanční měřítka, tedy finančních ukazatelů 

daného podniku. Pomocí zvolených ukazatelů (měřítek) zachycuje finanční perspektiva, 

zda byla podniková strategie úspěšná či neúspěšná. Mezi nejzákladnější finanční 

ukazatele, které mohou být použity jsou [10]; [11]: 

• ekonomická přidaná hodnota (EVA), 

• rentabilita vlastního kapitálu (ROE), 

• rentabilita investic (ROI), 
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• rentabilita celkových aktiv (ROA), 

• provozní cash-flow [10]. 

 

Zákaznická perspektiva 

Tato perspektiva se zaměřuje na potřeby zákazníků. Manažerům společnosti slouží 

k identifikaci tržních segmentů, ve kterých lze podnikat a také k nalezení měřítek 

výkonnosti společnosti ve vybraných segmentech. V zákaznické perspektivě se nachází 

pět měřítek, které jsou vzájemně provázané: [10] 

   

• získávání nových zákazníků vyjadřuje, kolik nových zákazníků společnost 

získala, 

• udržení zákazníků udává, kolik zákazníků zůstává společnosti věrných, 

• spokojenost zákazníků se vypočte pomocí indexu spokojenosti, 

• ziskovost zákazníků udává zisk nebo ztrátu, kterou zákazník společnosti přinesl, 

• tržní podíl společnosti na celkovém obchodu u vymezeného trhu [12]. 

 

Perspektiva interních procesů  

Tato perspektiva řeší procesy, které jsou nezbytné a klíčové pro dosažení zákaznických 

a akcionářských cílů. Nalezneme zde největší rozdíly mezi tradičními přístupy 

a přístupem BSC [10]. 

 

Tradiční přístupy většinou sledují a zdokonalují již existující procesy, zlepšují stávající 

produkty a zaměřují se na již existující zákazníky. BSC přináší zcela nové procesy. Tyto 

nové procesy však musí dosahovat výborných výsledků, aby byly naplněny finanční cíle 

a uspokojeni zákazníci. BSC se nezaměřuje jen na existující zákazníky, ale i na ty 

budoucí. Snaží se o identifikaci potřeb současných i budoucích zákazníků a vytvářet 

výrobky, zboží a služby pro jejich uspokojení [10]; [11]. 

 

Perspektiva učení se a růstu  

Poslední perspektiva je zaměřena na tvorbu infrastruktury, která je nezbytná pro 

dlouhodobý růst společnosti a tvoří ji tři základní oblasti: 

• zaměstnanci, 
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• informační systémy, 

• technologie. 

Společnost by se měla zaměřit na rekvalifikaci svých zaměstnanců, zlepšováním 

technologií a zdokonalováním informačních systémů [10]. 

2.2.2 Model Excelence (EFQM) 

Základy modelu byly položeny již v roce 1988, kdy 14 čelních představitelů tehdy 

nejvýznamnějších evropských organizací (např. Volkswagen, Nestlé nebo Philips) 

poprvé spojilo své odborné zkušenosti, aby se vytvořil model manažerské úspěšnosti. 

Vznikla za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a dosahování „trvale udržitelné 

excelence“ [13].  

Odborníci EFQM provedli analýzu způsobu řízení nejlepších firem v USA a Japonsku 

a na základě toho vytvořili Evropský model TQM (Total Quality Management). Tento 

model byl průběžně vylepšován a jeho finální verze byla představena v roce 1999 pod 

názvem „The EFQM Excellence Model“ [13].  

Model EFQM neboli European Foundation for Quality Management se soustřeďuje na 

vedení lidí. Umožňuje implementovat, monitorovat, zlepšovat následující manažerské 

odvětvové praxe řízení společností [14]: 

• identifikuje oblasti pro zlepšení, které mají největší potenciál, 

• je založen na sebehodnocení a poměřuje se s benchmarkem nejlepší praxe, 

• hybnými silami výkonnosti jsou procesy a vedení, 

• je založen na objektivních faktech, 

• zkoumá společnost v dynamických příčinných souvislostech [14]. 

V následujícím obrázku je patrné, jak EFQM funguje [14]: 
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Obrázek 2: Model EFQM (Zdroj: [14]) 

 

Model je založen na devíti kritériích, ke kterým patří: 

• leadership, 

• zaměstnanci, 

• strategie firmy, 

• partnerství a zdroje firmy,  

• procesy, 

• výkonnost zaměstnanců, 

• zákazníci, 

• podnik, 

• klíčové ukazatele výkonnosti [14]. 

Tato kritéria lze použít pro hodnocení postupu společnosti na její cestě k brilantním 

výsledkům v oblasti výkonnosti, zákazníků a taktéž lidských zdrojů. Takzvané 

vůdcovství je zde hybnou silou pro politiku a strategii, prováděnou lidmi prostřednictvím 

partnerství, zdrojů a procesu [14].  
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Tento model je odborníky považován za jeden z nepropracovanějších 

a nejkomplexnějších nástrojů, které systematikcy zlepšují výkonnost společnosti [5]. 

2.2.3 Six Sigma 

Vznik konceptu sahá do roku 1986, kdy Bill Smith zavedl v podniku Motorola (USA) 

posuzování kvality na základě měření směrodatných odchylek proměnlivosti procesů.  

Myšlenka byla posuzovat kvalitu samotného výrobního procesu, a nikoliv kvalitu na 

základě výrobků. Six Sigma je konceptem řízení, který zvyšuje efektivitu a hodnotu 

společnosti neustálým zdokonalováním firemních procesů. Jedná se o manažerskou 

filozofii, která je založena na principu nepřetržitého zlepšování a rozhodování prosazuje 

na základě naměřených dat [13]. 

Cílem je dosáhnout úrovně „šesti sigma“ mezi horním a dolním limitem v Gaussově 

křivce, která rozděluje kvalitu produktů. Cílem je redukovat u klíčových procesů defekt 

a variabilitu na podíl 3,4 výskytů na 1 milion příležitosti, to znamená, že z 1 milionu 

produktů vznikne maximálně 3,4 produktů neshodných s požadavkem zákazníka [15]. 

Six Sigma = 3,4 DPMO (DPMO = počet vad na milion příležitostí k vadě) => efektivita 

99,99997 % [16]. Pomocí statistických metod se měří, jak dobře nebo špatně si proces 

vede [13].  

Koncept Six Sigma lze chápat jako: 

• celkovou filozofii řízení společnosti, která je založena na principu neustálého 

zlepšování kvality výrobků a procesů, 

• přístup ke zvyšování kvality výroby a výrobků, 

• požadovanou míru kvality výrobku [16]. 

Primárním cílem je tedy dosahovat kvality výroby 99,9997 %, ale tohoto cíle je možné 

dosáhnout jen v případě, že se veškeré složky ve společnosti zapojí a maximálně využijí 

potenciálu všech pracovníků. Druhotným cílem je pak zavést do výroby a chodu 

společnosti novou filozofii, která umožní maximální obchodní úspěch firmy [16]. 

Implementace Six Sigma si klade tyto cíle [16]: 

• zvýšení celkové produktivity výroby, 

• redukce rozpracované výroby, obslužné doby a prostojů, 
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• předcházení vzniku negativních jevů (ztráta neshoda, reklamace) a náklady s nimi 

spojenými, 

• efektivní využívání dostupných zdrojů společnosti, 

• monitorování procesů a jejich zlepšování [16]. 

Prostřednictvím těchto kroků by měl být maximalizován zisk [16]. Precizně se naplánuje, 

co má společnost měřit, přesně se nadefinují měřitelné ukazatele a určí se zdroje tak, aby 

se zajistila potřebná přesnost, opakovatelnost a stabilita dat. Taktéž se musí zjistit, co je 

základem pro měření defektů. Neméně důležitým prvkem je i identifikace příležitostí pro 

zlepšení. Použity mohou být nástroje typu Paretova analýza, histogramy nebo analýza 

rozptylu. Přiřazením zodpovědnosti za proces a jeho dílčí části se zajistí, že je přítomna 

pravidelná zpětná vazba nejen o kvalitě procesu, ale i o produktu [14]. 

Jedna z metod, kterou Six Sigma využívá je známá pod zkratkou DMAIC: 

• define (definuj), 

• measure (měř), 

• analyse (analyzuj), 

• improve (zlepši), 

• control (kontroluj) [14]. 

Tento postup je určen k tomu, aby se kroky neustále opakovaly a bylo tak dosaženo 

požadavků zákazníka [14]. 

2.2.4 Benchmarking 

Benchmarking by se dal vysvětlit jako „proces identifikování, poznání, převzetí 

a přizpůsobení vynikající praxe a procesů jakékoliv organizace na světe, jenž pomáhá 

zlepšovat vlastní výkonnost.“ [17] Z pohledu slovníku controllingu znamená 

benchmarking „analytický a plánovací nástroj pro srovnávání vlastní firmy s nejlepším 

konkurentem v odvětví, resp. I s podniky z jiných odvětví.“ [17] 

Úkolem benchmarkingu není jen srovnávání s benchmarkem [18]. Pojem benchmark 

znamená určitý standard, měřítko, ukazatel výkonnosti, jehož úrovni se chtějí společnosti 

inspirovat [17].  Hlavní cíl je daleko důležitější – být v dané oblasti ten nejlepší [18]. 
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Průkopníkem v benchmarkingu je firma Xerox, která díky komparativním studiím 

v sedmdesátých letech odhalila nedostatky ve svém skladovém hospodářství [17]. 

 

Přístupy 

Rozlišujeme tři základní přístupy srovnávání: 

1) Výkonový benchmarking 

Porovnávají se finanční či jiná data. Identifikuje se rozdíl ve výkonnosti mezi subjekty, 

které benchmarking provádějí [18]. Jedná se například o výkon motoru, výkon 

konkrétního pracovníka, výkon montážní linky nebo celkovou výkonnost organizací. 

Nejčastěji je uplatňován mezi různými výrobci stejných produktů nebo mezi 

poskytovateli srovnatelných služeb. Díky výkonovému benchmarkingu mají organizace 

možnost poznat svou relativní výkonnost [17]. 

 

2) Procesní benchmarking 

Měří se individuální výkonnost procesu a jeho funkčnost, například jak dlouho trvá 

výrobní cyklus, jaká je kapacita výroby, jaké je využití zdrojů nebo rozsah a kvalita 

servisu. Srovnání probíhá se společnostmi, které jsou v daných procesech vůdčí [18]. 

Procesní benchmarking může být prováděn vůči jakékoliv organizaci, které má podobné 

procesy, i když nemusí být přímým konkurentem [17]. 

 

3) Strategický benchmarking 

Jedná se o proces identifikace výkonnosti a standardů, který se pohybuje na úrovni 

světové třídy a snaží se stanovit rozdíly v konkurenceschopnosti. Například poskytování 

produktů a služeb. Výsledkem strategického benchmarkingu je vytvoření vhodných 

strategií pro udržení společnosti na konkurenceschopném trhu [18]. 

Z hlediska typů benchmarkingu můžeme rozlišovat i interní a externí benchmarking. 
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1) Interní benchmarking 

Realizován je v rámci jedné organizaci mezi zvolenými organizačními jednotkami 

(například fakulty, divize nebo provozní jednotky obchodních řetězců), které zabezpečují 

stejné či obdobné procesy, produkty a funkce. Hlavním cílem je nalezení dočasně 

nejlepšího vnitřního standardu výkonnosti. Interní typ benchmarkingu je založen na 

ochotě poznat nejlepší praxi ve vlastní organizaci, a proto jsou potřebné informace 

poměrně snadno získávány. Vždy se však předpokládá vysoká úroveň komunikace uvnitř 

celé organizace. Doba benchmarkingového projektu je v porovnání s externí formou 

výrazně kratší. Nevýhodou však je, že nalezení nejlepší reality ve vlastní organizaci je 

vždy méně pravděpodobné, když neabsorbují i informace a podněty z vnějšího prostředí 

organizace. Interní benchmarking není vhodné pro malé a střední firmy, protože je zde 

menší pravděpodobnost vykonávání stejných či podobných aktivit na různých místech 

[17].  

 

2) Externí benchmarking 

Zahrnuje soubor činností, ve kterém je partnerem pro srovnávání jiná organizace. Tento 

typ benchmarkingu je nejvhodnější pro malé a střední typy firem, protože nemají možnost 

interního benchmarkingu. Omezení spočívá v tom, že vyhledání vhodného partnera na 

srovnání není vždy snadné, zvlášť pokud je to přímý konkurent. Nesporná výhoda je však 

ve stanovení největšího benchmarku a poučit se od těch nejlepších v odvětví [17] . 

 

 

Modely benchmarkingu 

1) Xerox 

Již v úvodu bylo zmíněno, že firma Xerox byla průkopníkem v komparativních studiích. 

Jejich přístupy k benchmarkingu se ustálily na modelu, který je rozepsaný níže a skládá 

se ze 4 fází a 10 krocích [17]. 

Základní etapy benchmarkingu xerox jsou následující: 
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Tabulka 1: Základní etapy benchmarkingu xerox (Zdroj: [19]) 

Plánování Identifikace objektu benchmarkingu 

Identifikace partnera pro porovnání 

Výběr metody sběru dat 

Sběr dat 

Analýza Vyhodnocování dat - stanovení mezer výkonnosti 

Definování budoucí úrovně vlastní výkonnosti 

Integrace Komunikace výsledků 

Stanovení cílů zlepšování 

Realizace Plánování projektu zlepšování 

Realizace projektu zlepšování a monitorování výsledků 

Rekalibrace úrovně výkonnosti 

 

Identifikace objektu benchmarkingu je nutným a výchozím krokem každé organizace, 

která se chce porovnávat s konkurencí. Objektem benchmarkingu musí být vždy předem 

odhalená slabá stránka organizace, která se zjišťuje například externím či interním 

auditem nebo analýz nákladů [19]. 

Identifikace partnera pro srovnání je druhým krokem. Tato etapa je velice důležitá, 

protože na volbě partnera závisí i objektivita a následná kvalita získaných informací. Dále 

je i náročná, protože na získávání relevantních informací, které jsou potřeba pro správné 

rozhodnutí je potřeba hodně času. Informace lze získat z auditů, rozhovory s novými 

zaměstnanci či internetu [19]. 

Výběr metody sběru dat je třetím krokem a taktéž úspěch závisí na objektivitě 

informací, které bude mít benchmarkingový tým k dispozici. Ke shromažďování dat se 

můžou použít dotazníky, interview se zástupci partnera, pozorování na místě nebo 

analyzování záznamů [19]. 
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Sběr dat je čtvrtým krokem a bez ohledu na zvolenou metodu je nutné předen stanovit 

začátek sběru dat a dobu jeho trvání, následně zaznamenávání všech zjištěných 

skutečností a po ukončení sběru slovní poděkování partnerské organizaci. [19]. 

Vyhodnocování dat je pátým krokem a pokud má být benchmarking měřitelný, musí být 

data kvantifikovatelná. Základním cílem je určení rozdílů, tedy mezer mezi vlastní 

výkonností a výkonností porovnávaného partnera či partnerů. Stanovení mezer se 

výkonnosti se dají vypracovat ve dvou variantách, a to v tabulkové formě a pomocí grafů 

[19]. 

Definování budoucí úrovně vlastní výkonnosti je šestým krokem. Podstata tohoto 

kroku je nastavit pomyslnou laťku, benchmark, který bude při realizaci projektu 

zlepšování v budoucnu přeskočen [19]. 

Komunikace výsledků benchmarkingu je sedmým krokem a všechny informace, který 

benchmarkingový tým získal výše, se musí zpracovat co nejlepší vizuální formou do 

závěrečné hodnotící zprávy, která se předává vrcholovému vedení. Tímto úloha 

benchmarkingového týmu končí a fáze integrace a realizace je v rukou vedení [19].  

Realizace projektu zlepšování je zrealizování konkrétního projektu [19]. 

Rekalibrace úrovně výkonnosti znamená, že jsou v organizaci systematicky 

odhalovány další příležitosti, které by mohli být nápomocné ke zlepšování a nastartování 

nových benhmarkingových projektů [17]. 

 

2) Model benchmarkingu APQC 

Tým specialistů ze společností Boeing Corp., Digital Equipment Corp., Motorola Inc. 

A také Xerox Corp. Vytvořili model benchmarkingu podle meodiky APQC (American 

Productivity and Quality Center), jehož základní model je tvořen čtyřmi kvadranty [17].  
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Obrázek 3: Model benchmarkingu APQC (Zdroj: [20]) 

 

Všechny benchmarkingové aktivity, které se považují za naprostý základ, stojí na čtyřech 

otázkách, které jsou uvedeny uvnitř výše uvedeného schématu: 

První otázka Co se bude porovnávat? Znamená určení si kritických faktorů úspěšnosti 

organizace, jmenování benchamrkingového týmu, výběr procesu, který bude 

benchmarkingu podroben a analýza toho, zda budou případné změny pozitivně vnímány 

zainteresovanými stranami [17].  

Otázka Jak to děláme my? Stanovuje podrobný popis oblastí (procesů), na které bude 

benchmarking uplatňován. Vybírají se vhodná měřítka (ukazatele) ke srovnávání [17]. 

Třetí otázka Kdo je v tom nejlepší? Se týká výběru partnerů, kteří daný proces 

vykonávají lépe než my. Dále nalezení nejlepší orgnaizace, která má nejlépe zvládnutý 

proces a v neposlední řadě i nalezení nejlepší praxe uvnitř naší organizace [17].  

Poslední otázka Jak to dělají oni? Je popisem toho, jaký je proces partnerů, 

identifikování cílových hodnot výkonnosti, zkoumání toho, co všechno ovlivňuje jejich 

výkonnost a proč je lepší než naše [17]. 
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3) Benchmarkingový model EFQM 

Evropská nadace pro management jakosti (EFQM) je speciální pracovní skupina expertů, 

která zahájila projekt na provnávání úrovně služeb organizací ve veřejném sektrou. 

K tomuto účelu byl zpracován model, který se nachází níže.  

 

Obrázek 4: Model benchmarkingu EFQM (Zdroj: [17]) 

 

Aktivity plánuj, shromažďuj, analyzuj a adaptuj jsou rozděleny do 4 kvadrantů. 

V plánovací fázi si benchmarkingový tým vyjasní rozsah a náplň konkrétní studie, 

vyberou se potenciální partneři (v metodice EFQM jsou partneři označováni za mentory) 

pro srovnání a je s nimi navázán kontakt. Naplánovány jsou i aktivity a zdroje, které jsou 

potřebné k realizaci projektu. Shromažďovací fáze je sběr dat, kde probíhá 

identifikování přístupů a metod, které pomohou k vlastního zlepšování uvnitř organizace. 

Základním nástrojem pro sběr dat je v metodě EFQM využíván dotazník. V Analytické 

fázi se pracuje s daty. Cílem je odhalit a kvantifikovat rozdíly [17]. 



 

26 
 

2.3 Obchodní a finanční ukazatele 

Obchodní ukazatele představují především pohled na vývoj tržeb a vývoj přidané hodnoty 

a případně jejich srovnání.  

• tržby = peněžní částka, kterou podnik získá prodejem zboží, výrobků a služeb 

v daném období, 

• přidaná hodnota = skládá se z obchodní marže + výkony – výkonová spotřeba. 

Jedná se o hodnotu, která je přidávána k nakupovaným vstupům [9]. 

Při finanční analýze se využívá řada finančních ukazatelů. Finanční analýza těchto 

ukazatelů představuje systematický rozbor získaných dat, která se nachází především 

v účetních výkazech (rozvaha výkaz zisku a ztráty, výkaz cash-flow). Finanční analýzy 

v sobě zahrnují hodnocení minulosti podniku, současnosti a předpovídání budoucích 

finančních podmínek. Úspěšný podnik se při svém hospodaření bez rozboru své finanční 

situace neobejde [21]; [22].  

K základním metodám, které se při finanční analýze využívají, je analýza poměrových 

ukazatelů, analýza rozdílových ukazatelů, analýza tokových ukazatelů, analýza 

stavových ukazatelů, analýza soustav ukazatelů [23].  

2.3.1 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele jsou vhodným srovnávacím nástrojem mezi konkurencí, protože se 

hodí pro srovnávání v rámci delšího časového vývoje [21]. 

Analýza poměrovými ukazateli vychází z údajů z účetních výkazů, takže je využíváno 

veřejně dostupných informací a má k nim přístup externí analytik. Vypočítává se jako 

poměr jedné nebo více účetních položek k jiné položce (či skupině položek). Patří sem 

ukazatele likvidty, aktivity, zadluženosti, rentability, cash-flow a tržní hodnoty [21]. 

 

Ukazatele likvidity 

Likvidita představuje vyjádření vlastnosti dané složky co nejrychleji a bez ztráty hodnoty 

být přeměněna na peněžní hotovost. Likvidita podniku znamená schopnost podniku, 

včasné uhrazení svých platebních závazků.  Ukazatele likvidity zkoumají, zda je podnik 

schopný platit krátkodobé závazky, protože platební schopnost patří mezí základní pilíře 

úspěšného podnikání a jen dostatečně likvidní podnik je schopný dostát svým závazkům 
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[21]. Likvidita se dělí na 3 druhy. Běžná likvidita neboli likvidita třetího stupně, pohotová 

likvidita neboli likvidita druhého stupně a okamžitá likvidita neboli likvidita prvního 

stupně [24]. 

 

a) Běžná likvidita vyjadřuje, kolikrát by měla být oběžná aktiva větší než krátkodobé 

závazky, aby nemusela být krátkodobá pasiva hrazena např. z prodeje stálých aktiv. 

Doporučená hodnota by se měla pohybovat v rozmezí od 1,8 – 2,5. Čím vyšší je hodnota 

ukazele, tím je větší pravděpodobnost pro zachování platební schopnosti podniku [21]. 

Vzorec zpracován dle Kaloudy [24]. 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 = 𝑂𝑏ěž𝑛á (𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á)𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎  

 

b) Pohotová likvidita vyjadřuje, jestli je podnik schopen vyrovnávat závazky bez prodeje 

zásob (což je nejméně likvidní zdroj). Hodnota by neměla klesnout pod 1. Čitatel by měl 

být stejný jako jmenovatel (poměr 1:1), případně 1,5:1. Vyšší hodnota ukazatele je 

příznivější pro věřitele, ale nebude příznivá pro vedení podniku [21]. Vzorec zpracován 

dle Kaloudy [24]. 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 = 𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎  

 

c) Okamžitá likvidita ukazuje nejvyšší uvažovanou likviditu. Vstupují sem jen ty 

nejlikvidnější položky z rozvahy, a to platební prostředky na běžném účtu, peníze 

v pokladně a volně obchodovatelné cenné papíry či šeky. Doporučená hodnota se 

pohybuje v rozmezí 0,2 – 0,5 [21]. Vzorec zpracován dle Kaloudy [24]. 

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 = 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛č𝑛í 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏á 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 
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Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity měří efektivnost využití zdrojů podle rychlosti obratu námi vybraných 

položek rozvahy. Rozbor položek vede k hledání odpovědi na otázku, jak se v podniku 

hospodaří s aktivy a jaké má takové hospodaření vliv na likviditu a výnosnost. Pod 

ukazatele aktivity spadá doba obratu pohledávek, doba obratu zásob a doba obratu 

závazků. Mělo by platit, že doba obratu závazků je delší než doba obratu pohledávek. 

Pokud by byla delší doba obratu pohledávek, společnost by spadla do druhotné platební 

neschopnosti [21]; [24]. 

 

a) doba obratu pohledávek udává, jak dlouho bude trvat (v průměru), než odběratel 

zaplatí své pohledávky. Vzorec zpracován dle Kaloudy [24]. 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 = 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦𝑡𝑟ž𝑏𝑦360  

 

b) rychlost obratu pohledávek udává, kolikrát se pohledávky přemění v peněžní 

prostředky, které plynou z tržeb [24]. Vzorec zpracován dle Kaloudy [24]. 

𝑅𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 = 𝑡𝑟ž𝑏𝑦𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦 

 

c) doba obratu závazků udává, za jak dlouho (v průměru) zaplatíme našim věřitelům. 

Vzorec zpracován dle Kaloudy [24]. 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů = 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦𝑡𝑟ž𝑏𝑦360  

 

d) doba obratu zásob měří, za jak dlouho (ve dnech), se zásoby ve společnosti otočí. 

Tedy výsledek nám určuje, kolik dní je třeba prodávat, aby se zásoby zaplatily [21]. 

Vzorec zpracován dle Kaloudy [24]. 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 = 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦𝑡𝑟ž𝑏𝑦360  
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e) obrat celkových aktiv ukazuje, kolikrát se aktiva ve společnosti obrátí. Doporučená 

hodnota se pohybuje okolo 1. Vzorec zpracován dle Kaloudy [24].  

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý𝑐ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =  𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

 

 

Ukazatele rentability 

Výnosnost kapitálu neboli rentabilita, je měřítkem toho, jak je společnost schopna 

vytvářet nové efekty, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Čím vyšší 

rentability společnost dosahuje, tím lépe hospodaří s kapitálem a také svým majetkem 

[25]. Pomocí ukazatelů rentability lze spočítat rentabilitu aktiv (ROA), rentabilitu 

vlastního kapitálu (ROE), rentabilitu investovaného kapitálu (ROI), rentabilitu tržeb 

(ROS) nebo rentabilitu úplatného kapitálu (ROCE) [23]. 

 

a) rentabilita aktiv (ROA) je ziskovost celkových vložených prostředků. Čím vyšší je 

hodnota, tím je hodnocení rentability společnosti lepší [23]. Vzorec zpracován dle 

Kaloudy [24]. 

𝑅𝑂𝐴 =  𝐸𝐵𝐼𝑇𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 

 

b) rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého 

akcionáři nebo vlastníky společnosti. Z tohoto ukazatele mohou investoři zjistit, zda je 

kapitál reprodukován s náležitou intenzitou, která odpovídá riziku investice [21]. Vzorec 

zpracován dle Kaloudy [24]. 

𝑅𝑂𝐸 = 𝐸𝐵𝐼𝑇𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 
 

c) rentabilita tržeb (ROS) ukazuje, kolik korun zisku je společnost schopná utvořit 

z jedné koruny tržeb. Pokud se ukazatel nevyvíjí dobře, lze předpokládat, že ani 
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v ostatních ukazatelích nebude situace dobrá. Lze počítat s EBIT nebo EAT. [25] Vzorec 

zpracován dle Růčkové [21]. 

𝑅𝑂𝑆 = 𝐸𝐴𝑇 (𝐸𝐵𝐼𝑇)(𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í𝑐ℎ 𝑣ý𝑟𝑜𝑏𝑘ů 𝑎 𝑠𝑙𝑢ž𝑒𝑏 + 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑒𝑗𝑒 𝑧𝑏𝑜ží) 

  

Ukazatele zadluženosti 
Ukazatele zadluženosti poměřují cizí a vlastní zdroje a hodnotí kapitálovou strukturu 

společnosti. Použití výhradně vlastního kapitálu by s sebou přinášelo snížení celkové 

výnosnosti vloženého kapitálu a financování výhradně z cizích zdrojů by bylo spojeno 

s obtížemi při jeho získávání. Mezi nejzákladnější ukazatele patří celková zadluženost 

nebo koeficient samofinancování [26]. 

 

a) celková zadluženost je poměr celkových závazků k celkovým aktivům. Nazývá se 

také jako ukazatel věřitelského rizika (debt ratio) [26]. Čím vyšší je hodnota tohoto 

ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů [21]. Vzorec zpracován dle Kaloudy [24]. 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 = 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 × 100 

 

b) koeficient samofinancování je opakem celkové zadluženosti. Je to poměr mezi 

vlastním jměním a celkovými pasivy. Tyto dva ukazatele dávají v součtu přibližně 

hodnotu 1 [26]. Vzorec zpracován dle Kaloudy [24]. 

𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑜𝑣á𝑛í =  𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 × 100 
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2.4 Strategická analýza 

Strategická analýza je důležitým prvkem řízení společnosti, protože se dá provést jak na 

vnější, tak na vnitřní prostředí podniku. K vnější (externí) analýze lze využít například 

PEST analýzu a dále Porterův model pěti sil. Analýzu vnitřního (interního) prostředí lze 

provést pomocí metody „7S“. Mezi interní analýzu silných a slabých stránek se řadí výše 

zmíněný benchmarking. Metoda, která v sobě zahrnuje jak interní (vnitřní), tak externí 

(vnější) analýzu se řadí SWOT analýza [27]. Cílem strategické analýzy je identifikace 

a vyhodnocení faktů, která jsou relevantní z hlediska formulace strategie. Hlavním 

východiskem je, že strukturu, obsah a její provedení formulujeme s ohledem na její účel 

[28]. 

2.4.1 PEST analýza 

PEST analýza je analýzou vnějšího prostředí podniku. Skládá se z následujících faktorů: 

• politicko-právní faktory tvoří společenský systém, ve kterém podnik 

uskutečňuje svoji činnost. Systém je dán mocenským zájmem politických 

stran a také vývojem politické situace v zemi a jejího okolí, 

• ekonomické faktory vycházejí z ekonomické situace země a hospodářské 

politiky státu. Patří sem makroekonomické faktory: vývoj HDP, fáze 

hospodářského cyklu, vývoj daňových sazeb, nezaměstnanosti a další, 

• společenské faktory jsou dány společností a její strukturou či sociální skladbou 

obyvatelstva, 

• technické a technologické faktory představují inovační potenciál, je zde tempo 

technologických změn [27]. 

2.4.2 Porterův model pěti sil 
Porterův model pěti sil je analýzou vnějšího prostředí a je aplikovatelný na kterékoli 

odvětví, protože postihuje souvislosti, které jsou základem pro jakékoliv podnikání [29]. 

Model je určován působením následujících pěti základních činitelů (faktorů): 

• vyjednávací silou zákazníků, 

• vyjednávací silou dodavatelů, 

• hrozbou vstupu nových konkurentů, 
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• hrozbou substitutů, 

• rivalitou firem, které na trhu působí [30]. 

 

 

Obrázek 5: Porterův model konkurenčního prostředí (Zdroj: [31]) 

Porter dále uvádí, že dříve, než podnik vstoupí na trh daného odvětví, musí provést 

analýzu „pěti sil“, které vypovídají o přitažlivosti odvětví. Model je postaven na 

předpokladu, že strategická pozice podniku je určována především působením těchto 

základních pěti sil [28]. 

2.4.3 McKinseyho model 7S 

Mckinseyho model 7S se používá při analýze vnitřního prostředí podniku. Jedním z cílů 

strategické analýzy je odhalení tzv. klíčových faktorů úspěchu.  Skládá se z následujících 

faktorů: 

• Strategie (Strategy), 
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• struktura (Structure) 

• systémy řízení (Systems) 

• styl manažerské práce (Style) 

• spolupracovníci (Staff) 

• schopnosti (Skills) 

• sdílené hodnoty (Shared Values) [31]. 

 

 

Obrázek 6: Model "7S" firmy Mckinsey (Zdroj: [31]) 

2.4.4 SWOT analýza 

SWOT analýza je analýza vnitřního i vnějšího prostředí společnosti. Cílem analýzy je 

zjistit, do jaké míry je současná strategie podniku (společně s její silnou a slabou stránkou) 

relevantní a jak je schopna se vyrovnat se změnami, které v prostředí společnosti 

nastanou. Skládá se z: 
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• silné stránky (Strengths) – skutečnosti, které přinášejí výhody jak zákazníkům, 

tak společnosti, 

• slabé stránky (Weaknesses) – zde se zaznamenají věci, které společnost nedělá 

dobře, nebo ty, ve kterým se ostatním podnikům daří lépe, 

• příležitosti (Oportunities) – skutečnosti, které mohou zvýšit poptávku nebo lépe 

uspokojit zákazníky 

• hrozby (Threats) – skutečnosti, trendy a události, které mohou snížit poptávku 

nebo zapříčinit nespokojenost zákazníků [32]. 

Původně se skládá ze dvou analýz SW a OT. Nejprve se doporučuje začínat s OT, tedy 

příležitostmi a hrozbami. Důležité je zohlednit makroprostředí (politicko-právní, 

ekonomické, sociálně kulturní, technologické faktory) a mikroprostředí (zákazníci, 

dodavatelé, odběratelé, konkurence, veřejnost). Následuje analýza SW, tedy silné a slabé 

stránky, které se týkají vnitřního prostředí podniku (cíle, systémy, materiální prostřední, 

mezilidské vztahy apod.) [32]. Na základě stanovených strategií mohou být posléze 

stanoveny např. strategické cíle [28]. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Pro účely diplomové práce byl pro zpracování vybrána společnost PBS Turbo s. r. o. 

3.1 Základní údaje společnosti 
Název podniku: PBS Turbo s. r. o. 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Datum vzniku: 1. ledna 1997 

Základní kapitál: 122 700 000 Kč 

Identifikační číslo:  25321234 

Sídlo:   Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš 

Předmět podnikání:  

„28110: Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily 

a motocykly 

00: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

25500: Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková 

metalurgie 

25620: Obrábění 

257: Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků 

28250: Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení 

43342: Malířské a natěračské práce 

45200: Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů 

465: Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením“ [33] 

 

Obrázek 7: Logo společnosti PBS Turbo s. r. o. (Zdroj: [34]) 

 

Společnost PBS Turbo s.r.o. získala několik důležitých certifikací. Významné jsou 

zejména ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, AAR 1003, AEO [34]. 
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3.2 Historie 

PBS turbo s. r. o. je společnost, která sídlí ve Velké Bíteši a je zaměřena na přesné 

strojírenství a výrobu turbodmychadel pro námořní, elektrická, energická, železniční 

a jiná zařízení. V roce 1997 se PBS Turbo připojila ke koncernu MAN a je její dceřinou 

společností v rámci skupiny Man Diesel & Turbo. Zaměstnává přibližně 200 

zaměstnanců a postupně se stává význačným dodavatelem turbodmychadel pro motory 

s výkonem od 390 kW do 2 350 kW na turbodmychadlo. Největší milníky v historii 

podniku jsou následující [34]:  

• „1957 – Zahájení výroby výfukových turbodmychadel s vlastní koncepcí PBS 

• 1992 – Výroba stotisícího turbodmychadla PBS 

• 1997 - Založení společnosti PBS Turbo s.r.o. ve formě joint venture mezi PBS 

Velká Bíteš a.s. a silným investorem MAN B&W Diesel AG Diesel AG  

• 2006 - Zahájení sériové výroby turbodmychadel TCR 

• 2009 - Zahájení vývoje technologie dvoustupňových turbodmychadel – TCR s 

VTA 

• 2016 - 125 000. turbodmychadlo vyrobeno ve Velké Bíteši 

• 2017 - 60. výročí zahájení výroby výfukových turbodmychadel“ [34]. 

 

3.3 Analýza současného stavu PBS Turbo s.r.o. 

Níže bude provedena analýza PEST analýza, Porterův model pěti sil, McKinseyho model 

7S a SWOT analýza. 

3.3.1 PEST analýza 

Pest analýza zkoumá vnější okolí podniku a zkoumá faktory politické, ekonomické, 

společenské a technologické [31]. 

 

Politické faktory 

Politická situace v České republice je stabilní. Česká republika, jakožto člen Evropské 

unie, se musí řídit i jejími nařízeními a předpisy. Stát ovlivňuje fungování ekonomiky 
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především zákony a kontrolou jejich dodržování. Mezi nejzákladnější zákony, kterými se 

společnost musí řídit jsou: 

• Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

• Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., 

• Zákon o daních z příjmu č. 586/1992 Sb.,  

• Zákon o DPH č. 235/2004 Sb. a jiné [35]. 

 

Ekonomické faktory 

Situaci podniků silně ovlivňuje jak současný, tak i budoucí stav ekonomiky.  Mezi 

nejvýznamnější ekonomické faktory se řadí výše daně z příjmů právnických osob, výše 

hodnoty daně z přidané hodnoty, inflace či vývoj kurzu CZK/EUR. V tabulkách 

uvedených níže je zaznamenám vývoj sazeb DPH a vývoj sazby daně z příjmů 

právnických osob [36]. 

Tabulka 2: Vývoj sazeb DPH v ČR (zdroj: [37]) 

Vývoj sazeb DPH v ČR 

Období  Snížená sazba DPH  Základní sazba DPH  

1993 - 1994  5 %  23 %  

1995 – duben 2004  5 %  22 %  

květen 2004 – 2007  5 %  19 %  

2008 - 2009  9 %  19 %  

2010 - 2011  10 %  20 %  

2012 – 2012 14 %  20 %  

2013 – 2014 15 %  21 %  

2015 – současnost 15 % (10 %) 21 % 

Sazba DPH se od začátku jejich podnikání měnila a již 5 let se drží na stejné hodnotě. 
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Tabulka 3: Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob v ČR (Zdroj: [36]) 

Vývoj sazby daně z příjmů právnických osob v ČR 

Období  Sazba  

1993 45 % 

1994 42 % 

1995 41 % 

1996 – 1997 39 % 

1998 – 1999 35 % 

2000 – 2003 31 % 

2004 28 %  

2005 26 % 

2006 – 2007 24 % 

2008 21 % 

2009 20 %  

2010 – současnost 19 % 

Již 10 let se daň z příjmů právnických osob nemění a drží se na sazbě 19 %.  

Tabulka níže ukazuje, jak se v průběhu sledovaných let vyvíjel kurz CZK/EUR, který 

stanovila Česká národní banka. PBS Turbo provádí obchod i v zahraničí, takže je pro něj 

výše kurzu významným ukazatelem pro budoucí obchody či strategii. 

Tabulka 4: Vývoj kurzu CZK/EUR v ČR (Zdroj: vlastní zpracování dle [35]) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Kurz CZK/EUR v ČR 27,53 Kč 27,28 Kč 27,03 Kč 26,33 Kč 25,64 Kč 

 

Tabulka níže znázorňuje míru inflace (změna cenové hladiny za určité období), která měla 

až do roku 2017 rostoucí tendenci, v roce 2018 se mírně snížila na hodnotu 2,10 % [35]. 

 

Tabulka 5: Vývoj inflace v ČR (Zdroj: vlastní zpracování dle [35]) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Inflace v ČR 0,40 % 0,30 % 0,70 % 2,50 % 2,10 % 
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Společenské/sociální faktory 

Faktory silně ovlivňují poptávku po zboží a službách a zároveň ovlivňují i nabídku – 

pracovní motivaci. Dříve bylo standardem, že průměrná rodina měla 2 až 4 děti. V dnešní 

době je ve vyspělých zemích (kam spadá i Česká republika) průměrný počet dětí nižší, 

a to ovlivňuje podniky například ze školství, zdravotnictví či potravinářského průmyslu. 

Vzrůstá zároveň i počet lidí s vysokoškolským vzděláním a snižuje se zájem o dělnické 

profese a střední odborná učiliště. Roste průměrná délka života a tím se snižuje i počet 

lidí v produktivním věku [35]; [30]. 

Míra nezaměstnanosti má ve sledovaných letech klesající tendenci a v roce 2018 se drží 

na hodnotě 2,27, jak je vidět na tabulce níže [35]. 

Tabulka 6: Vývoj míry nezaměstnanosti v ČR (Zdroj: vlastní zpracování dle [35]) 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

Míra nezaměstnanosti v ČR 6,21 5,14 4,03 2,95 2,27 

 

Průměrná mzda má rostoucí tendenci. 

Tabulka 7: Vývoj růstu průměrní měsíční mzdy v ČR (Zdroj: vlastní zpracování dle [35]) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Průměrná měsíční 

hrubá mzda v ČR 

25 768 Kč 26 467 Kč 27 589 Kč 29 504 Kč 31 885 Kč 

 

Počet obyvatel v České republice se ve sledované roky rok od roku zvyšoval. Hodnoty 

jsou uvedené v tabulce níže. 

Tabulka 8: Vývoj počtu obyvatel v ČR (Zdroj: vlastní zpracování dle [35]) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Počet 

obyvatel v 

ČR  

10 538 000 10 554 000 10 579 000 10 610 000 10 650 000 
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Technologické faktory 

Výroba a dodávky jsou realizovány na moderních strojírenských zařízeních a díky tomu 

si udržují postavení na trhu. Oblast strojírenských technologií se však neustále vyvíjí 

a inovuje. Pro udržení konkurenceschopnosti na trhu je nutné do technologií a strojních 

zařízení pravidelně investovat.  

3.3.2 Porterův model pěti sil 
Tato analýza zkoumá vnitřní prostředí podniku a je určována působením pěti základních 

činitelů: vyjednávací silou zákazníků a dodavatelů, hrozbou vstupu nových konkurentů 

do odvětví, hrozbou substitutů a rivalitou firem působících na daném trhu.  

Vyjednávací síla zákazníků 

Významný podíl na tržbách (okolo 40 %) si udržuje všechny sledované roky mateřská 

společnost MAN Energy Solution. Mají dlouholeté zákazníky z Francie (továrna na 

motory, turbodmychadla), Rakouska (např. společnost Jenbacher) a pronikli i na čínský, 

japonský, švýcarský a italský trh. Obchodní aktivity se posilují směrem k OEM (Original 

Equipment Manufacturer) zákazníkům, což jsou zákazníci, kteří mají specifické 

požadavky a požadují na výrobcích odlišnosti rozdílné od sériových výrobků.  Vzrůstá 

počet objednávek náhradních dílů a turbodmychadel, a to klade velké nároky na skladové 

zásoby a flexibilitu zákazníků, avšak umožňuje to rychlou reakci na požadavek 

zákazníka. Vyjednávací síla zákazníků je nižší. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Dodavatelem odlitků jsou německé slévárny, které dodávají okolo 80 % a zbytek tvoří 

české slévárny. Smlouvy s německým dodavatelem jsou ošetřeny koncernově. Veškerý 

hutní materiál je odebírán od českých dodavatelů. Spojovací materiál je dodáván od 

českých dodavatelů, jejichž mateřské společnosti jsou v zahraničí. Vyjednávací síla 

dodavatelů je vysoká. 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Konkurenční trh je malý. PBS Turbo s.r.o. se specializuje na turbodmychadla a OEM 

zákazníky. Velkou bariérou vstupu na trh jsou vysoké vstupní náklady a pořízení strojní 
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techniky. Taktéž bych brala jako velkou vstupní bariéru to, že jsou na trhu již zavedené 

společnosti, které mají své dlouholeté zákazníky.  

 

Hrozba substitutů 

Neexistují substituty, které by výrobky nahradily, avšak existují levnější a nekvalitní 

čínské či korejské napodobeniny, které jsou levnější. 

 

Rivalita firem působících na daném trhu 

Jelikož společnost PBS Turbo s.r.o. dodává především do zahraničí, je celosvětová 

konkurence vysoká. Hlavní strategií pro udržení konkurenceschopnosti je neustálá 

inovace produktů a strojních zařízení, proaktivní přístup při hledání nových zákazníků 

a udržení si stávajících zákazníků. 

3.3.3 McKinseyho model 7S 

Níže bude rozebráno 7 faktorů tohoto modelu. 
 

Strategie 

Strategie společnosti PBS Turbo s.r.o. je i nadále dodávat kvalitní výrobky a snažit se 

o co nejmenší zmetkovitost. Také si chtějí si udržet stabilní pozici na trhu a pokračovat 

v dlouhodobé a bezproblémové spolupráci s obchodními partnery jak na straně 

odběratelů, tak i dodavatelů. Dalším cílem je vytvoření nových obchodních příležitostí 

a neustálá inovace v technologiích. 

 

Struktura 

PBS Turbo s.r.o. se skládá z vedení firmy a následujících oddělení: ekonomické, 

obchodní, servisní, konstrukce, výroba, technologie, kvalita a nákup. Každé oddělení se 

poté rozděluje interně. PBS Turbo je součástí skupiny, ve které je ovládající osobou 

Volkswagen AG a nepřímo společnost ovládá přes společnost MAN Energy Solutions, 

která je jediným společníkem PBS Turbo s.r.o. K ovládání dochází především 

prostřednictvím rozhodování na valné hromadě.  
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Systémy řízení 

PBS Turbo využívá ERP systému Infor VISUAL, dále třeba aplikaci systému řízení 

kvality, kde je vedena zmetkovitost. Řízení rizik a příležitostí se zde implementuje do 

všech podstatných procesů (zákaznické či vývojové projekty). Společnost využívá 

i výhody digitalizace, aby zákazníkům dali k dispozici nová řešení a služby. Digitalizace 

taktéž ulehčuje práci zaměstnancům a posiluje společnost. Společnost vlastní certifikace 

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, AAR 1003, AEO. 

 

Styl manažerské práce 

Společnost má jednoho jednatele. Styl řízení je měněn podle úrovně managementu. 

Začleňují svoje zaměstnance proaktivně do jejich rozhodovacích procesů. Všichni se tak 

podílí na zlepšení firemní bezpečnosti, kvality, bezpečnosti práce, životního prostředí 

a bezpečnosti produktů.  

 

Spolupracovníci 
PBS Turbo s.r.o. v současnosti zaměstnává okolo 200 zaměstnanců, kteří jsou 

odměňování nejen mzdou, ale i četnými benefity, díky kterým je pravděpodobně 

způsobena nízká fluktuace. Na dělnické profese připadá zhruba 110 zaměstnanců a na 

technické profese 90 zaměstnanců. Plán je zvýšit počet zaměstnanců, avšak najít 

kvalifikované nové zaměstnance může být obtížné. Přítomen je zde i odborový svaz 

KOVO, který prosazuje zájmy zaměstnanců. 

 

Schopnosti 

PBS Turbo s.r.o. je výrobcem turbodmychadel, která prodává třetím stranám nebo 

ostatním společnostem ve skupině. Kvalifikace zaměstnanců se liší od pozice, která je ve 

společnosti zastávána. V průběhu roku jsou organizována zákonná školení i školení 

rozvojová. 

 

Sdílené hodnoty 

Jednají podle hesla „Bezpečnost na prvním místě“. Identifikování, posuzování 

a vyvarování se (či snižování) ohrožení bezpečnosti práce a zdraví zaměstnanců 

(i ochrana životního prostředí) patří k hlavním cílům. Spokojení zaměstnanci jsou 
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základním kamenem každého podnikání a nízká fluktuace zaměstnanců u Turba s.r.o. 

znamená stabilní základnu zaměstnanců.  

3.4 Partneři pro benchmarking 

Partneři pro benchmarking byli vyhledání pomocí databáze Amadeus. Hlavní kritérium 

pro selektování partnerů byl kód NACE 2811 - výroba motorů a turbín, kromě motorů 
pro letadla, automobily a motocykly jako hlavní činnost podnikání. Byly vybrány 

3 české společnosti, 1 slovenská a 1 italská, které budou níže v krátkosti představeny. 

3.4.1 CNC TVAR s. r. o. 

Společnost CNC TVAR s. r. o. vznikla v roce 2007 a je jedním z hlavních evropských 

dodavatelů, kteří se zaměřují na obrábění velkých dílů. Zaměřuje se na odvětví energetiky 

a automobilového průmyslu.   

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Datum vzniku: 30. srpna 2007 

Identifikační číslo:  27331661 

Sídlo:   Kateřinská 235, 463 03 Stráž nad Nisou 

Stát:   Česká republika 

Předmět podnikání:  

„28110: Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily 

a motocykly 

25620: Obrábění 

28130: Výroba ostatních čerpadel a kompresorů„ [38] 

Počet zaměstnanců: 140 [38]. 

 

 

Obrázek 8: Logo CNC Tvar s. r. o. (Zdroj: [38]) 
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3.4.2 Litostroj Engineering a.s. 

Společnost vznikla v roce 1997 a specializuje se na výrobu turbín pro hydroelektrárny. 

Do jejich produktového portfolia spadají čerpadlové turbíny, peltonovy turbíny, čerpadla, 

ocelové konstrukce, čistící stroje a jiné. 

Právní forma: Akciová společnost 

Datum vzniku: 10. července 1996 

Identifikační číslo:  25305034 

Sídlo:   67801 Blansko, Čapkova 2357/5 

Stát:   Česká republika 

Předmět podnikání:  

„28110:Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly 

25720: Výroba zámků a kování 

33120: Opravy strojů 

33200: Instalace průmyslových strojů a zařízení 

45200: Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů 

7112: Inženýrské činnosti a související technické poradenství 

7120: Technické zkoušky a analýzy 

7219: Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd“ [39] 

Počet zaměstnanců: 127 [39]. 

 

 

Obrázek 9: Logo Litostroj Engineering a.s. (Zdroj: [39]) 
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3.4.3 Stoba Precizní Technika s.r.o. 
Společnost vznikla v roce 2013 a podniká především ve výrobě velmi přesných kovových 

komponentů do vstřikovacích čerpadel, spojek a brzd. 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Datum vzniku: 3. září 2013 

Identifikační číslo:  02068974 

Sídlo:   62700 Brno - Slatina, Tuřanka 1316/114 

Stát:   Česká republika 

Předmět podnikání:  
„28110: Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily 

a motocykly 

24: Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 

25: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů 

a zařízení 

26: Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 

27520: Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost 

2932: Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla 

4520: Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů 

46: Velkoobchod, kromě motorových vozidel 

461: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení 

47: Maloobchod, kromě motorových vozidel 

749: Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. 

95220: Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům  

a zahradu [40]“. 

Počet zaměstnanců: 140 [40]. 

 

 

Obrázek 10: Logo Stoba Precizní Technika s.r.o (Zdroj: [40]) 
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3.4.4 Lombardini Slovakia s. r. o. 

Společnost vznikla v roce 2000 a je dceřinou společností Kohler engines. 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Datum vzniku: 20. července 2000 

Identifikační číslo:  35 792 507 

Sídlo:   Ul. ČSA 3/1697 Martin 036 57 

Stát:   Slovensko 

Hlavní předmět podnikání:  
28110: Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a 

motocykly 

Počet zaměstnanců: 75 [41]. 

 

Obrázek 11: Logo Lombardini Slovakia s.r.o. (Zdroj: [41]) 

 

3.4.5 Isotta Fraschini Motori SPA  

Isotta Fraschini Motori vyrábí nákladní automobily a motory pro letecké využití. 

Datum vzniku: 1995 

Sídlo:   v.le F. de Blasio, Z.I., 70132 Bari 

Stát:   Itálie 

Hlavní předmět podnikání:  
28110: Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily  

a motocykly 

Počet zaměstnanců: 133 [42]. 

 

Obrázek 12: Logo Isotta Fraschini Motori SPA (Zdroj: [42]) 

https://www.isottafraschini.it/
https://www.isottafraschini.it/
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3.5 Benchmarking společnosti PBS Turbo s.r.o. a vybraných 
konkurentů 

V této části diplomové práce bude společnost PBS Turbo srovnána s vybranými 

konkurenty pomocí provozních a finančních ukazatelů. Informace ke srovnání byly 

čerpány především z databáze Amadeus a obchodního rejstříku.  

3.5.1 Provozní ukazatele 

Níže je uvedený vývoj tržeb, vývoj přidané hodnoty a následně jejich srovnání. Dále je 

srovnán počet zaměstnanců, produktivita práce z tržeb, osobní náklady na 1 zaměstnance, 

produktivita práce z přidané hodnoty a v neposlední řadě EBIT.  

 

Vývoj tržeb 

Nejprve byly srovnány tržby za sledované roky 2014 až 2018. Údaje jsou uvedené 

v eurech. 

Tabulka 9: Vývoj tržeb v EUR (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 

Tržby 

(EUR) 

2014 2015 2016 2017 2018 

PBS Turbo 

s. r. o. 

26 127 256 29 038 234 32 882 376 27 897 626 29 726 807 

CNC Tvar, 

s. r. o. 

8 320 271 11 695 195 12 406 027 11 745 971 13 539 366 

Stoba 

precizní 
technika 

s.r.o 

543 849 6 438 975 8 619 903 10 028 947 11 735 884 

Litostroj 

Engineering 

a. s. 

11 770 612 6 066 591 9 452 174 13 652 349 12 530 797 

Lombardini 

Slovakia 

 s. r. o. 

13 735 936 10 610 623 9 686 202 9 600 561 11 693 381 

Isotta 

Fraschini 

Motori s.p.a 

29 097 526 38 845 063 32 102 810 31 954 438 32 280 444 
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Graf 1: Vývoj tržeb v EUR (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 

 

Z tabulky i grafu je zřejmé, že nejvyšších tržeb dosahuje společnost PBS Turbo společně 

se společností Isotta Fraschini Motori (dále jen Isotta). Nejnižších tržeb dosáhla 

společnost Stoba precizní technika (dále jen Stoba) v roce 2014, která však vznikla teprve 

v roce 2013. V dalších letech se Stoba drží na průměrně stejné úrovni jako poslední tři 

sledované společnosti. 

 

Vývoj přidané hodnoty 

Níže je srovnán vývoj přidané hodnoty za sledované roky 2014 až 2018. Data bohužel 

nebyla dostupná za rok 2014 a 2015 od společnosti Stoba a v letech 2017 a 2018 nebyla 

data dostupná pro společnost Lombardini. 
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Tabulka 10: Vývoj přidané hodnoty v EUR (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 

Přidaná 
hodnota 

(EUR) 

2014 2015 2016 2017 2018 

PBS Turbo 

s. r. o. 

12 084 902 12 775 122 14 609 419 11 804 167 13 570 971 

CNC Tvar, 

s. r. o. 

3 001 215 3 462 199 3 593 014 4 871 959 5 632 108 

Stoba 

precizní 
technika 

s.r.o 

údaje 
nejsou 

dostupné 

údaje 
nejsou 

dostupné 

3 712 713 5 033 115 5 925 768 

Litostroj 

Engineering 

a. s. 

3 375 564 1 356 329 3 477 274 4 415 788 4 696 158 

Lombardini 

Slovakia s. 

r. o. 

2 451 178 2 153 002 1 989 168 údaje 
nejsou 

dostupné 

údaje 
nejsou 

dostupné 

Isotta 

Fraschini 

Motori s.p.a 

9 383 248 8 911 091 11 839 346 12 371 502 10 761 542 

 

Nejvyšší přidanou hodnotou disponuje po téměř všechny sledované roky společnost PBS 

Turbo s. r. o. Nejnižší hodnoty byly zjištěny u společnosti Lombardini a byla zde vidět 

klesající tendence. 

 

Graf 2: Vývoj přidané hodnoty v EUR (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 
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Přidaná hodnota na tržbách 

V níže uvedené tabulce je vidět vývoj přidané hodnoty na tržbách (podíl tržeb a přidané 

hodnoty) u všech sledovaných společností za roky 2014 až 2018. 

Tabulka 11: Přidaná hodnota na tržbách v % (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 

Přidaná hodnota na 
tržbách (%) 

2014 2015 2016 2017 2018 

PBS Turbo s. r. o. 46,25 % 43,99 % 44,43 % 42,31 % 45,65 % 

CNC Tvar, s. r. o. 36,07 % 29,60 % 28,96 % 41,48 % 41,60 % 

Stoba precizní technika 
s.r.o 

 údaje 

nejsou 

dostupné 

 údaje 

nejsou 

dostupné 

43,07 % 50,19 % 50,49 % 

Litostroj Engineering  

a. s. 

28,68 % 22,36 % 36,79 % 32,34 % 37,48 % 

Lombardini Slovakia  

s. r. o. 

17,85 % 20,29 % 20,54 % údaje 

nejsou 

dostupné 

údaje 

nejsou 

dostupné 

Isotta Fraschini Motori 

s.p.a 

32,25 % 22,94 % 36,88 % 38,72 % 33,34 % 

 

Nejvyšší hodnoty dosahuje společnost Stoba, která v roce 2018 dosáhla hodnoty přes 50 

%. Naopak nejnižší hodnotu 17,85 % vykazuje v roce 2014 společnost Lombardini. 

Společnost PBS Turbo nevykazuje kolísavou tendenci a drží se vždy nad 40 %. Níže jsou 

hodnoty vyobrazeny graficky. 
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Graf 3: Přidaná hodnota na tržbách v % (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 

 

Počet zaměstnanců 

Níže je uvedeno, jak se vyvíjel počet zaměstnanců u jednotlivých společností. 

Tabulka 12: Počet zaměstnanců (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 

Počet zaměstnanců 2014 2015 2016 2017 2018 

PBS Turbo s. r. o. 150 225 225 209 208 

CNC Tvar, s. r. o. 150 150 150 117 140 

Stoba precizní technika s.r.o 150 150 150 150 168 

Litostroj Engineering a. s. 150 150 150 132 127 

Lombardini Slovakia s. r. o. 125 75 75 75 125 

Isotta Fraschini Motori s.p.a 139 136 135 136 133 

 

Ukazatel vývoje počtu zaměstnanců má u společnosti PBS Turbo od roku 2017 klesající 

tendenci, což při rostoucím počtu zakázek není žádoucí a chybějící kapacity jsou řešeny 

kooperacemi. Stejně klesající tendenci mají i společnosti Litostroj Engineering (dále jen 

Litostroj) a Lombardini Slovakia (dále jen Lombardini). Naopak společnost Stoba 

vykazuje lehký nárůst zaměstnanců oproti předchozím rokům. 
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Graf 4: Počet zaměstnanců (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 

 

Produktivita práce z tržeb 

Níže je uvedena produktivita práce z tržeb v eurech (podíl tržeb a počtu zaměstnanců). 

Tabulka 13: Produktivita práce z tržeb v EUR (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 

Produktivita práce z 

tržeb (EUR) 

2014 2015 2016 2017 2018 

PBS Turbo s. r. o. 174 182 129 059 146 144 133 481 142 917 

CNC Tvar, s. r. o. 55 468 77 968 82 707 100 393 96 710 

Stoba precizní technika 
s.r.o 

3 626 42 927 57 466 66 860 69 856 

Litostroj Engineering 

 a. s. 

78 471 40 444 63 014 103 427 98 668 

Lombardini Slovakia  

s. r. o. 

109 887 141 475 129 149 128 007 93 547 

Isotta Fraschini Motori 

s.p.a 

209 335 285 625 237 799 234 959 242 710 
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Nejvyšší produktivitu práce z tržeb vykazuje po všechny sledované roky společnost 

Isotta.  Nejnižší pak společnost Stoba. PBS Turbo vykazuje konstantní hodnotu, která se 

ve sledovaných letech příliš nemění. 

 

Graf 5: Produktivita práce z tržeb v EUR (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 

 

Osobní náklady na 1 zaměstnance 

V následující tabulce jsou uvedeny osobní náklady na jednoho zaměstnanec v eurech. 

Tyto náklady představují mzdu, sociální a zdravotní náklady.  

Tabulka 14: Osobní náklady na 1 zaměstnance v EUR (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 

Osobní náklady na 1 

zaměstnance (EUR) 

2014 2015 2016 2017 2018 

PBS Turbo s. r. o. 30 528 22 639 24 777 28 018 31 473 

CNC Tvar, s. r. o. 14 367 18 498 20 659 32 203 31 282 

Stoba precizní technika s.r.o 6 194 12 765 15 337 19 328 20 241 

Litostroj Engineering a. s. 18 641 19 719 20 375 26 221 27 733 

Lombardini Slovakia s. r. o. 14 013 19 276 18 990 18 509 14 391 

Isotta Fraschini Motori s.p.a 50 767 50 822 48 368 57 000 52 631 
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Nejvyšších nákladů na zaměstnance dosahuje společnost Isotta v roce 2017 a to celých 

57 000 EUR. Nejnižšími náklady na zaměstnance disponuje společnost Stoba v roce 2014 

s hodnotou přes 6 000 EUR. PBS Turbo vykazuje lehce zvyšující tendenci. 

 

Graf 6: Osobní náklady na 1 zaměstnance v EUR (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 

 

Produktivita práce z přidané hodnoty 

Produktivita práce z přidané hodnoty nám udává, jaký podíl z přidané hodnoty přísluší na 

1 zaměstnance. V tabulce níže jsou v eurech uvedeny vypočtené hodnoty pro všechny 

sledované konkurenty. 

 
Tabulka 15: Produktivita práce z přidané hodnoty v EUR (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 

Produktivita práce z přidané 

hodnoty (EUR) 

2014 2015 2016 2017 2018 

PBS Turbo s. r. o. 80 566 56 778 64 931 56 479 65 245 

CNC Tvar, s. r. o. 20 008 23 081 23 953 41 641 40 229 

Stoba precizní technika s.r.o  n.a.  n.a. 24 751 33 554 35 272 

Litostroj Engineering a. s. 22 504 9 042 23 182 33 453 36 978 

Lombardini Slovakia s. r. o. 19 609 28 707 26 522  n.a  n.a 

Isotta Fraschini Motori s.p.a 67 505 65 523 87 699 90 967 80 914 

 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

2014 2015 2016 2017 2018

E
U

R

Sledované roky

Osobní náklady na 1 zaměstnance (v EUR)

PBS Turbo s. r. o.

CNC Tvar, s. r. o.

stoba precizní technika s.r.o

Litostroj Engineering a. s.

Lombardini Slovakia s. r. o.

Isotta Fraschini Motori s.p.a



 

55 
 

Nejvyššími hodnotami disponuje téměř po všechny sledované společnost Isotta, 

konkrétně v roce 2017 dosáhla produktivita práce z přidané hodnoty 90 967 EUR. 

Nejnižší vypočtenou hodnotu měla v roce 2015 společnost Litostroj. 

 

Graf 7: Produktivita práce z přidané hodnoty v EUR (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 

 

EBIT 

Níže jsou uvedeny hodnoty zisku před zdaněním a nákladovými úroky neboli EBITu. 

Tento ukazatel umožňuje porovnávat zahraniční společnosti, neboť v něm není přítomno 

zdanění, které má každý stát rozdílný. 

Tabulka 16: EBIT v EUR (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 

EBIT (EUR) 2014 2015 2016 2017 2018 

PBS Turbo s. r. o. 5 381 099 5 968 833 7 768 169 5 027 084 6 326 801 

CNC Tvar, s. r. o. 562 570 426 998 161 326 401 656 651 853 

Stoba precizní 
technika s.r.o 

-3 175 322 -1 569 014 123 917 140 321 510 621 

Litostroj 

Engineering a. s. 

173 287 -1 961 823 40 775 279 467 650 454 

Lombardini 

Slovakia s. r. o. 

404 568 456 358 357 854 554 903 497 946 

Isotta Fraschini 

Motori s.p.a 

519 281 9 520 3 693 299 3 180 703 719 873 
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Nejvyšší hodnotou ukazatele disponuje společnost PBS Turbo po všechny sledované 

roky. V roce 2017 zaznamenala pokles, ale v roce 2018 má ukazatel opět rostoucí 

tendenci. Nejnižší hodnotu vykazuje společnost Stoba v roce 2014, která se dokonce 

dostala do záporných hodnot. V roce 2015 je v záporných hodnota opět společnost Stoba 

a Litostroj. 

 

Graf 8: EBIT v EUR (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 

 

3.5.2 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity se dělí na tři stupně. Běžná, pohotová a okamžitá. Likvidita znamená 

míru schopnosti společnosti uhradit své závazky. 

 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita (likvidita 3.stupně) znázorňuje, kolikrát je společnost schopna uspokojit 

své krátkodobé závazky oběžnými aktivy.  Optimální hodnota se pohybuje od 1,8 – 2,5. 

Oborový průměr se ve sledované roky pohybuje od 1,46 – 1,96 jak je vidět v tabulce níže. 
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Tabulka 17: Běžná likvidita (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 

Běžná likvidita 2014 2015 2016 2017 2018 

PBS Turbo s. r. o. 2,90 2,57 2,74 3,22 3,13 

CNC Tvar, s. r. o. 0,66 0,99 0,79 0,95 0,96 

Stoba precizní technika s.r.o 0,80 0,35 1,35 1,73 1,10 

Litostroj Engineering a. s. 1,72 1,13 1,20 1,31 1,24 

Lombardini Slovakia s. r. o. 2,95 2,56 3,80 4,72 4,14 

Isotta Fraschini Motori s.p.a 0,98 1,00 1,05 1,03 1,01 

oborový průměr 1,85 1,96 1,65 1,67 1,46 

 

PBS Turbo se doporučených hodnot ani hodnot z oborového průměru nedotýká ani 

v jednom ze sleovaných roků. Běžná likvidita se jim pohybuje okolo hodnoty 3. Nad 

doporučenými hodnotami se nachází taktéž společnost Lombardini. Pod doporučenými 

hodnotami se nachází CNC Tvar, Stoba, Litostroj a Isotta.  

 

Graf 9: Běžná likvidita (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 
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Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) by měla dosahovat hodnoty od 1-1,5. Průměrná 

oborová hodnota se ve sledované roky pohybovala od 0,87- 1,29 jak je vidět v tabulce 

níže.  

Tabulka 18: Pohotová likvidita (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 

Pohotová likvidita 2014 2015 2016 2017 2018 

PBS Turbo s. r. o. 2,01 1,73 1,84 1,89 2,14 

CNC Tvar, s. r. o. 0,59 0,76 0,68 0,80 0,76 

Stoba precizní technika s.r.o 0,36 0,24 0,76 0,94 0,56 

Litostroj Engineering a. s. 1,50 0,73 0,49 0,69 0,63 

Lombardini Slovakia s. r. o. 1,43 1,32 2,00 2,47 1,26 

Isotta Fraschini Motori s.p.a 0,14 0,20 0,19 0,16 0,15 

oborový průměr 1,26 1,29 1,09 1,07 0,87 

 

Společnost PBS Turbo se pohybuje po všechny sledované roky nad doporučenou 

hodnotou. Nejvíce se optimální hodnotě přibližuje společnost Lombardini v letech 2014, 

2015 a 2018. Nejnižší hodnoty vykazuje společnost Isotta. 

 

Graf 10: Pohotová likvidita (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 
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Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) vyjadřuje okamžitou schopnost podniku platit své 

krátkodobé závazky. Doporučená hodnota by se měla pohybovat v rozmezí od 0,2 – 0,5. 

Průměrné oborové hodnoty dosahovaly v průběhu sledovaných let hodnotu od  

0,24 – 0,38. 

Tabulka 19: Okamžitá likvidita (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 

Okamžitá likvidita 2014 2015 2016 2017 2018 

PBS Turbo s. r. o. 0,00001 0,00018 0,00320 0,00067 0,00169 

CNC Tvar, s. r. o. 0,06762 0,09134 0,04858 0,08337 0,07447 

Stoba precizní technika s.r.o 0,11703 0,10212 0,23885 0,10913 0,05009 

Litostroj Engineering a. s. 0,50100 0,33637 0,06923 0,17076 0,26263 

Lombardini Slovakia s. r. o. 0,14529 0,85434 0,71823 1,23379 0,94558 

Isotta Fraschini Motori s.p.a 0,00001 0,00245 0,00001 0,00119 0,00002 

oborový průměr 0,36000 0,38000 0,28000 0,28000 0,24000 

 

Společnost PBS Turbo se opět po všechny sledované roky nedostává na doporučené 

hodnoty. Hodnoty jsou hodně nízko pod doporučovaným průměrem a společně se 

společností Isotta dosahuje nejnižších hodnot ze všech porovnávaných konkurentů. 

Nejvíce se ideální hodnotě okamžité likvidity přibližuje společnost Stoba v roce 2016 

a společnost Litostroj v roce 2014, 2015 a 2018. 

 

Graf 11: Okamžitá likvidita (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 
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3.5.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity zobrazují, jak podnik zachází se svým majetkem, se svými aktivy. Níže 

bude porovnán obrat celkových aktiv, obrat zásob, doba obratu zásob, doba obratu 

krátkodobých pohledávek a doba obratu krátkodobých závazků.  

Obrat celkových aktiv 

Obrat aktiv nám udává, kolikrát se za rok celková aktiva obrátí. Hodnota by měla být 

rovna minimálně 1. 

Tabulka 20: Obrat celkových aktiv (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 

Obrat celkových aktiv 2014 2015 2016 2017 2018 

PBS Turbo s. r. o. 1,04 0,99 1,09 1,06 0,95 

CNC Tvar, s. r. o. 0,95 2,00 1,63 1,55 1,78 

Stoba precizní technika s.r.o 0,09 0,45 0,68 0,83 0,63 

Litostroj Engineering a. s. 1,53 0,73 0,97 1,32 0,82 

Lombardini Slovakia s. r. o. 2,13 1,91 1,82 1,69 1,84 

Isotta Fraschini Motori s.p.a 0,34 0,48 0,39 0,38 0,39 

 

Společnost Turbo se doporučované hodnoty 1 drží po všechny sledované roky 2014 - 

2018. Nejnižší hodnoty dosahuje společnost Stoba v roce 2014 a to 0,09. Nejvyšší 

hodnoty (2,13) dosahuje společnost Lombardini v roce 2014 

 

Graf 12: Obrat celkových aktiv (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 
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Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob udává, po kolik dní je zásoba držena v podniku do doby jejich 

spotřebování nebo jejich prodeje. 

Tabulka 21: Doba obratu zásob ve dnech (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 

Doba obratu zásob (dny) 2014 2015 2016 2017 2018 

PBS Turbo s. r. o. 92,79 107,89 99,00 121,31 105,72 

CNC Tvar, s. r. o. 14,68 26,54 14,64 22,13 26,52 

Stoba precizní technika s.r.o 465,39 111,47 63,32 62,85 67,76 

Litostroj Engineering a. s. 17,40 107,35 155,82 95,31 180,16 

Lombardini Slovakia s. r. o. 62,20 60,13 61,74 70,29 100,21 

Isotta Fraschini Motori s.p.a 794,62 529,04 671,85 687,91 653,57 

 

Nejhorší hodnotu vykazuje společnost Isotta, která má hodnotu dobry obratu zásob 

v enormní výši, v roce 2014 to činilo 794,62 dní. Nejnižší hodnoty 14,68 dosahuje 

společnost CNC Tvar v roce 2014. Níže je vývoj hodnot znázorněn graficky. 

 

Graf 13: Doba obratu zásob ve dnech: (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 
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Doba obratu krátkodobých pohledávek 

Doba obratu krátkodobých pohledávek udává, za kolik dní společnost zinkasuje 

pohledávky od svých odběratelů.  

Tabulka 22: Doba obratu krátkodobých pohledávek ve dnech (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 

Doba obratu kr. pohledávek (dny) 2014 2015 2016 2017 2018 

PBS Turbo s. r. o. 33,83 38,68 67,08 43,44 54,16 

CNC Tvar, s. r. o. 28,96 35,07 33,96 31,82 33,22 

Stoba precizní technika s.r.o 149,42 123,86 53,88 65,17 58,58 

Litostroj Engineering a. s. 29,28 40,57 15,08 32,80 103,48 

Lombardini Slovakia s. r. o. 52,10 21,57 42,58 38,63 8,92 

Isotta Fraschini Motori s.p.a 71,69 25,39 43,38 44,70 47,92 

 

Nejdřívější inkaso pohledávky eviduje společnost Lombardini v roce 2018 a to v průměru 

okolo 9 dní. Nejvyšší hodnotu doby obratu pohledávek eviduje společnost Stoba v roce 

2014, kdy dosahovala téměř 150 dní. V dalších sledovaných letech se jim doba podařila 

snížit v průměru na okolo 50 dní. Níže je zachycen vývoj pomocí grafického znázornění. 

PBS Turbo má průměrnou dobu obratu krátkodobých pohledávek okolo 47 dní.  

 

Graf 14: Doba obratu krátkodobých pohledávek ve dnech (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 
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Doba obratu krátkodobých závazků 

Doba obratu krátkodobých závazku udává, za jakou dobu průměrně uhradí společnost své 

závazky z obchodního styku. 

Tabulka 23: Doba obratu krátkodobých závazků ve dnech (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 

Doba obratu kr.závazků (dny) 2014 2015 2016 2017 2018 

PBS Turbo s. r. o. 103,71 128,71 109,58 91,05 107,28 

CNC Tvar, s. r. o. 191,93 117,49 132,06 142,59 133,47 

Stoba precizní technika s.r.o 1 064,79 992,50 108,42 79,52 126,46 

Litostroj Engineering a. s. 77,86 270,78 218,85 152,99 293,76 

Lombardini Slovakia s. r. o. 40,90 48,41 34,30 31,31 34,86 

Isotta Fraschini Motori s.p.a 944,99 664,00 779,20 791,43 758,55 

 

Z údajů v tabulce je zřejmé, že největší problém s placením závazků má dlouhodobě 

společnost Isotta, která dosahuje závratných hodnot po celé sledované období. Společnost 

Stoba vykazuje vysoké hodnoty pouze v letech 2014 a 2015 a v dalších letech se doba 

obratu závazků stabilizovala a klesla. Nejnižší hodnotou disponuje společnost 

Lombardini v roce 2017. PBS Turbo si drží dobu obratu krátkodobých závazků 

v průměrné hodnotě 108 dní. 

 

 

Graf 15: Doba obratu krátkodobých závazků ve dnech (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 
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3.5.4 Ukazatele rentability 

Níže budou rozepsány ukazatele rentabilita aktiv (ROA), rentabilita vlastního kapitálu 

(ROE) a rentabilita tržeb (ROS). 

ROA 

Rentabilita aktiv vyjadřuje, kolik zisku přinese jednotka aktiv. Oborový průměr se 

pohybuje od 4,62 - 8,42 %.  

Tabulka 24: ROA v % (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 

ROA (%) 2014 2015 2016 2017 2018 

PBS Turbo s. r. o. 20,93 % 20,53 % 25,36 % 18,32 % 19,86 % 

CNC Tvar, s. r. o. 3,22 % 6,16 % 1,32 % 6,86 % 9,53 % 

Stoba precizní technika 
s.r.o 

-52,76 % -8,55 % 0,52 % 1,52 % 1,14 % 

Litostroj Engineering  

a. s. 

1,7 % -24,3 % -0,25 % 2,19 % 3,58 % 

Lombardini Slovakia  

s. r. o. 

5,72 % 7,87 % 6,7 % 9,74 % 7,79 % 

Isotta Fraschini Motori 

s.p.a 

0,69 % -0,11 % 4,35 % 3,19 % 0,55 % 

oborový průměr 8,42 % 7,1 % 6,71 % 6,28 % 4,62 % 

 

Z tabulky je patrné, že tři společnosti dosahovali záporných hodnot, a to konkrétně Stoba 

v letech 2014 a 2015, Litostroj v letech 2015 a 2016 a společnost Isotta v roce 2015. 

Nejvyšší hodnotu zaznamenala společnost PBS Turbo v roce 2016 a to 25,36 %. Níže 

jsou hodnoty znázorněny v grafickém provedení. 
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Graf 16: ROA v % (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 

ROE 

Rentabilita vlastního kapitálu znamená výnosnost kapitálu, který se investoval. Průměrné 

oborové hodnoty se ve sledovaných letech pohybovaly od 4,95 – 9,82 %. 

Tabulka 25: ROE v % (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 

ROE (%) 2014 2015 2016 2017 2018 

PBS Turbo s. r. o. 29,90 % 31,78 % 37,93 % 25,03 % 27,74 % 

CNC Tvar, s. r. o. 79,93 % 108,21 % 28,18 % 72,19 % 76,75 % 

Stoba precizní technika 

s.r.o 

Údaje 

nejsou 

dostupné 

Údaje 

nejsou 

dostupné 

1,60 % 3,79 % 4,19 % 

Litostroj Engineering a. s. 2,71 % -55,98 % -0,62 % 5,02 % 11,15 % 

Lombardini Slovakia  

s. r. o. 

9,78 % 10,62 % 8,11 % 11,44 % 9,48 % 

Isotta Fraschini Motori 

s.p.a 

12,84 % -1,73 % 41,60 % 23,96 % 3,76 % 

oborový průměr 9,82 % 8,14 % 6,97 % 7,01 % 4,95 % 
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Z tabulky je patrné, že záporných hodnot dosahovaly hned dvě společnosti, a to Litostroj, 

která má v roce 2015 hodnotu -55,98, jenž je i nejnižší naměřenou hodnotou ROE za 

všechny sledované konkurenty.  Záporné hodnoty dosahovala i společnost Isotta v roce 

2015. Společnost Stoba měla v roce 2014 i 2015 zápornou hodnotu výsledku hospodaření 

i zápornou hodnotu vlastního kapitálu. Níže je grafické znázornění.  

 

Graf 17: ROE v % (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 

 

ROS 

Rentabilita tržeb znamená, jaké množství zisku připadá na 1 korunu tržeb. Oborový 

průměr se pohyboval v rozmezí od 3,99 – 7,66 %. 
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Tabulka 26: ROS v % (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 

ROS (%) 2014 2015 2016 2017 2018 

PBS Turbo s. r. o. 20,60 % 20,56 % 23,62 % 18,02 % 21,28 % 

CNC Tvar, s. r. o. 6,76 % 3,65 % 1,30 % 3,42 % 4,81 % 

Stoba precizní technika 

s.r.o 

-583,86 % -24,37 % 1,44 % 1,40 % 4,35 % 

Litostroj Engineering  

a. s. 

1,47 % -32,34 % 0,43 % 2,05 % 5,19 % 

Lombardini Slovakia  

s. r. o. 

2,95 % 4,30 % 3,69 % 5,78 % 4,26 % 

Isotta Fraschini Motori 

s.p.a 

1,78 % 0,02 % 11,50 % 9,95 % 2,23 % 

oborový průměr 7,66 % 7,45 % 7,19 % 5,91 % 3,99 % 

 

 V záporných hodnotách se pohybuje v roce 2014 a 2015 společnost Stoba, která se 

v další sledované roky dostala již do hodnot kladných. Nejvyšší sledované hodnoty 

dosáhla společnost PBS Turbo a to 21,28.  

 

Graf 18: ROS v % (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 
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3.5.5 Ukazatele zadluženosti 
Níže budou porovnány ukazatele zadluženosti, a to celková zadluženost, koeficient 

samofinancování a míra zadluženosti.  

Celková zadluženost 

Celková zadluženost udává poměr cizích zdrojů k celkovým aktivům. 

Tabulka 27: Celková zadluženost v % (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 

Celková zadluženost (%) 2014 2015 2016 2017 2018 

PBS Turbo s. r. o. 29,98 % 35,40 % 33,15 % 26,80 % 28,42 % 

CNC Tvar, s. r. o. 95,97 % 94,31 % 95,32 % 90,50 % 87,58 % 

Stoba precizní technika 
s.r.o 

153,85 % 124,11 % 67,74 % 59,85 % 72,81 % 

Litostroj Engineering  

a. s. 

37,10 % 56,60 % 59,37 % 56,44 % 67,88 % 

Lombardini Slovakia  

s. r. o. 

41,50 % 25,91 % 17,47 % 14,84 % 17,85 % 

Isotta Fraschini Motori 

s.p.a 

94,64 % 93,67 % 89,55 % 86,69 % 85,47 % 

 

Nejvíce zadluženou společností je CNC Tvar, která se průměrně pohybuje okolo hodnoty 

90 %. Společnost PBS Turbo si zadluženost drží okolo 30 % a nejméně zadluženou 

společností je Lombardini. Níže je graficky znázorněn vývoj celkové zadluženosti. 
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Graf 19: Celková zadluženost v % (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 

 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování je opak celkové zadluženosti a vypočte se jako poměr 

vlastního jmění k celkovým aktivům. Koeficient samofinancování a celková zadluženost 

dávají v součtu 1 (100 %).  

Tabulka 28: Koeficient samofinancování v % (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 
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CNC Tvar, s. r. o. 4,03 % 5,69 % 4,68 % 9,50 % 12,42 % 

Stoba precizní technika 
s.r.o 

-53,85 % -24,11 % 32,26 % 40,15 % 27,19 % 

Litostroj Engineering a. 

s. 

62,90 % 43,40 % 40,63 % 43,56 % 32,12 % 

Lombardini Slovakia s. 

r. o. 

58,50 % 74,09 % 82,53 % 85,16 % 82,15 % 

Isotta Fraschini Motori 

s.p.a 

5,36 % 6,33 % 10,45 % 13,31 % 14,53 % 
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Nejvyšší hodnotu dosahuje společnost PBS Turbo, které se koeficient samofinancování 

pohybuje okolo 70 % po všechny sledované roky. Do záporných hodnot se v letech 2014 

a 2015 dostala společnost Stoba. Níže je vývoj zaznamenám v grafu. 

 

Graf 20: Koeficient samofinancování v % (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 
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Tabulka 29: Míra zadluženosti v % (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 
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Stoba precizní 
technika s.r.o 
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Litostroj 

Engineering a. s. 
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Lombardini Slovakia 

s. r. o. 

70,94 % 34,97 % 21,18 % 17,43 % 21,74 % 

Isotta Fraschini 

Motori s.p.a 

1766,84 % 1478,88 % 856,76 % 651,34 % 588,24 % 
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Společnostem PBS Turbo a Isotta se ukazatel v průběhu sledovaných let snižoval. 

U Společnosti Isotta jsou však tyto hodnoty stále enormně vysoké a vykazují mnohem 

větší cizí zdroje než vlastní kapitál.  

Ukázkové hodnoty má společnost PBS Turbo, protože po všechny sledované roky má 

vlastní kapitál vyšší než cizí zdroje a udržuje hodnotu míry zadluženosti přibližně na 

stejné hodnotě.  

 

Graf 21: Míra zadluženosti v % (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 

 

3.6 Shrnutí analýzy současného stavu 
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pěti let byla společnost PBS Turbo s.r.o. ve většině zkoumaných ukazatelů a oblastí mezi 

těmi nejlepšími. Začnu s provozními ukazateli. 

Vývoj tržeb měl lehce kolísavou tendenci, ale vždy se přibližoval hodnotě kolem 30 

milionů EUR. V roce 2016 bylo dosaženo nejvyšší hodnoty tržeb a to 32 882 376 EUR.   

Od roku 2017 vykazuje hodnota rostoucí tendenci. 
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Vývoj přidané hodnoty taktéž lehce kolísal, ale ze všech srovnávaných konkurentů si 

společnost PBS Turbo vedla nejlépe a vždy dosahovala hodnoty přes 11 000 000 EUR. 

Od roku 2016 se počet zaměstnanců společnosti drží nad hodnotou 200. Produktivita 

práce z tržeb má proměnlivou tendenci a nejvyšší hodnoty dosáhla v roce 2016 a to 

146 144 EUR. Osobní náklady na jednoho zaměstnance dosáhly nejvyšší hodnoty 31 473 

EUR v roce 2018. Pozitivním jevem je, že tržby na jednoho zaměstnance (produktivita 

práce z tržeb) jsou přibližně 5x vyšší než osobní náklady na jednoho zaměstnance. 

Produktivita práce z přidané hodnoty dosáhla nejvyšší hodnoty v roce 2014 a ve srovnání 

s konkurenty se pyšní PBS Turbo druhým místem ve výši dosažených hodnot, prvenství 

má společnost Isotta. 

EBIT, což je zisk před zdaněním a úroky, měla společnost PBS Turbo s.r.o. nejvyšší ze 

všech sledovaných benchmarkingových partnerů. Nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 

2016 s částkou 7 768 169 EUR, nejnižší hodnota 5 027 084 EUR byla zjištěna v roce 

2017. 

Běžná likvidita nedosahuje doporučených hodnot ani v jednom sledovaném roce 

a nachází se hodně nad doporučovanými hodnotami. Pohotová likvidita se pohybuje lehce 

nad doporučenými hodnotami. Okamžitá likvidita dosahuje v letech 2014 a 2015 téměř 

nulových hodnot. V roce 2016 a 2018 se hodnota okamžité likvidity mírně zvyšuje, avšak 

i tehdy se společnost nachází pod hranicí doporučených hodnot.  

Obrat celkových aktiv se ukázkově drží okolo hodnoty 1 po všechny sledované roky. 

Obrat zásob se drží na průměrné hodnotě 3 a nejsou zde patrné větší výkyvy. Doba obratu 

zásob se drží na vyšších hodnotách než u zvolených konkurentů, a to přibližně na 104 

dnech. Doba obratu krátkodobých pohledávek v roce 2018 dosahovala hodnoty 54 dní 

a doba obratu krátkodobých závazků v témže roce dosáhla hodnoty 107 dní. Pozitivním 

jevem je, že doba obratu pohledávek je nižší než doba obratu závazků. 

Hodnota ukazatele ROA se drží nad oborovým průměrem, nejvyšší hodnoty je dosaženo 

v roce 2016. Hodnota ukazatele ROE a ROS se taktéž drží nad doporučenými hodnotami. 

V porovnání s ostatními konkurenty dosahuje společnost PBS Turbo s.r.o. nejvyšších 

hodnot.  
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Závěrem bych chtěla uvést celkovou zadluženost, která se dotýká doporučených hodnot, 

protože se průměrně drží okolo 30 % po všechny sledované roky. Koeficient financování 

se drží okolo 70 %. Míra zadluženosti činila v roce 2018 39,70 %. 

3.6.1 SWOT analýza 

Poslední analýzou je SWOT analýza, která zkoumá silné a slabé stránky, hrozby 

a příležitosti. Zkoumá vnější a vnitřní prostředí. V následující tabulce jsou rozepsány: 

Tabulka 30: SWOT analýza (Zdroj: vlastní zpracování) 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

• Konkurenceschopnost 

• Dlouhodobé vztahy se zákazníky 

• Úpravy pro OEM zákazníky a 

diferenciace 

• Dlouholetá tradice 

• Kvalita výrobků 

• Rentabilita 

• Optimální zadluženost 

• Závislost na mateřské společnosti 

• Nedostatek nových pracovníků 

• Nízká okamžitá likvidita 

• Vzhled webových stránek 

• Rostoucí pohledávky po 

splatnosti 

• Velké množství zásob na skladě 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

• Ekonomický růst 

• Rozšíření sortimentu 

• Průnik na nové trhy a získání 

nových odběratelů 

• Inovace technologií 

• Napodobeniny náhradních dílů 

• Ekonomická krize spojená 

s poklesem poptávky 

• Odchod stávajících zákazníků 

• Nedostatek kvalifikovaných 

zaměstnanců 

• Druhotná platební neschopnost 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V předcházející kapitole byla provedena analýza finanční výkonnosti společnosti PBS 

Turbo s.r.o. a ve většině zkoumaných ukazatelů si vedla oproti konkurentům velice dobře. 

V poslední částí diplomové práce budou předloženy návrhy na opatření, která by zajistila 

lepší finanční výkonnost v těch oblastech, kde si konkurenti vedli lépe, anebo bylo 

dosaženo nedostatečných hodnot zkoumaných ukazatelů. Dále to budou návrhy na 

výstupy z provedených analýz vnějšího a vnitřního prostřední společnosti.  

4.1 Zajištění pohledávek 

Z analýzy SWOT vyplývá, že má společnost problémy s rostoucími pohledávkami po 

splatnosti. V roce 2017 dosáhly sumy 9 718 000 Kč a v roce 2018 hodnota pohledávek 

po splatnosti dosáhla sumy 40 063 000 Kč. Pokud by tento trend pokračoval, mohla by 

se v budoucnu společnost potýkat s druhotnou platební neschopností, protože by neměla 

dostatek peněžních prostředků na úhradu svých závazků.  

Doba obratu pohledávek má rostoucí tendenci. Pro získání peněžních prostředků dříve, 

než před termínem splatnosti se dá využít služeb faktoringových a forfaitingových 

společností. Držení peněžních prostředků by zvýšilo okamžitou likviditu, která 

dosahovala téměř nulové hodnoty. 

4.1.1 Faktoring 

Faktoring je odkup krátkodobých pohledávek ještě před termínem splatnosti (zpravidla 

30 – 120 dní do splatnosti). Postoupení pohledávky některé z faktoringových společností 

by společnosti PBS Turbo s.r.o. zajistila peněžní prostředky před termínem splatnosti. 

Nejvhodnější volbou se jeví bezregresní faktoring, což znamená, že pohledávka postupuje 

na faktoringovou společnost. Musí se uhradit poplatek za převzetí rizika neplacení (počítá 

se z nominální hodnoty pohledávky) a také je povinna spoluúčast. PBS Turbo s.r.o. sice 

nezíská celou výši pohledávky, ale bude mít k dispozici peněžní prostředky v kratším 

termínu a vyhne se možným pohledávkám po splatnosti.  

Ke srovnání služeb jsem vybrala bezregresní faktoring od Komerční banky, ČSOB 

a České spořitelny, které mají silné jméno na českém trhu. V níže uvedené tabulce jsou 
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vyčísleny poplatky za převzetí rizika, výše spoluúčasti a v neposlední řadě i výše 

zálohové platby. 

Tabulka 31: Srovnání faktoringových služeb (Zdroj: vlastní zpracování podle [44]; [45]; [46]) 

 Poplatek za převzetí rizika 
neplacení  

Spoluúčast Zálohová platba 

Česká spořitelna 0,3 – 1,4 % 80 % 20 % 

Komerční banka 0,2 – 1,4 % 80 % 20 % 

ČSOB 0,2 – 1,4 % 85 % 15 % 

 

4.1.2 Forfaiting 

Forfaiting je odkup střednědobých a dlouhodobých pohledávek některou 

z forfaitingových společností. Většinou se jedná o pohledávky ze zahraničí, musí 

splňovat určitou peněžní částku (v přepočtu ze zahraniční měny) a mají delší dobu 

splatnosti (přes 90 dní). PBS Turbo s.r.o. často obchoduje se zahraničními subjekty 

a pokud by vzniklo podezření, že nebude pohledávka uhrazena zahraničním odběratelem 

včas, je možnost pohledávku postoupit. Riziko by mohlo vzniknout při obchodním styku 

s odběratelem, se kterým je obchodováno poprvé. Pokud nedojde k úhradě pohledávky, 

riziko na sobě nese forfaitingová společnost. 

Nabídku forfaitingu nabízejí taktéž již výše zmíněné banky – Česká spořitelna, Komerční 

banka a ČSOB. Forfaiting České spořitelny je prováděn především pro stálé klienty. 

Komerční banka umožňuje obdržení úhrady pohledávky neprodleně po dodání zboží či 

služby a riziko neuhrazení pohledávky přechází na forfaitera. ČSOB, stejně jako Česká 

spořitelna a Komerční banka nezveřejňuje na svých stránkách pevné ceníky a ceny jsou 

individuálně k potřebám klienta.  

4.2 Optimalizace řízení zásob 

Z analýzy ukazatelů aktivity je zřejmé, že má společnost PBS Turbo s.r.o. vysokou 

běžnou likviditu, která je způsobena velkým podílem zásob na oběžných aktivech. 
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Na základě velkého objemu držených zásob je i ukazatel doby obratu zásob na vysoké 

úrovni. Mohou tak sice reagovat na okamžitou poptávku ze strany zákazníka, ale má to 

za následek omezené peněžní prostředky = velice nízkou okamžitou likviditu. Ve 

společnosti jsou na skladě drženy zásoby, kterým hrozí, že budou časem zastarávat 

a následně budou neprodejné či prodané za menší množství peněz z důvodu 

neaktuálnosti.  

Společnost drží zásoby na skladě i více než 100 dní. S držením zásob souvisí i vyšší 

náklady na skladování a mzdové náklady na zaměstnance. Finanční prostředky, které by 

nebyly držené v zásobách, mohou být použité na zvyšování kvality služeb, výrobků či 

strojů.  

Ke srovnání jsem vybrala ukazatele doby obratu zásob společnosti za rok 2010 

a porovnala ho s výsledným číslem v roce 2018. V roce 2010 byla hodnota doby obratu 

zásob nižší o 21 dní. 

Tabulka 32: Srovnání doby obratu zásob (Zdroj: vlastní zpracování dle [43]) 

  2010 2018 

Zásoby (v EUR) 5 154 303 8 729 810 

Tržby (v EUR) 21 968 046 29 726 807 

Doba obratu zásob (ve dnech) 84,47 105,72 

 

V tabulce níže je srovnáno, z jakých položek se zásoby skládají (včetně procentního 

vyjádření) a ve kterých oblastech jsou tedy nejvíce drženy. Data byla čerpána 

z dokumentů uvedených v obchodním rejstříku a čísla v tabulce jsou vyjádřena v tis. Kč. 

Níže nalezneme podíl materiálu k zásobám, podíl nedokončené výroby a polotovarů 

k zásobám a podíl výrobků a zboží k zásobám. 
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Tabulka 33: Složení zásob (Zdroj: vlastní zpracování dle [33]) 

  2010 2018 

Zásoby (v tis. Kč) 129 209 (100 %) 224 562 (100 %) 

Materiál (v tis. Kč) 46 552  (36 %) 87 333  (39 %) 

Nedokončená výroba 

 a polotovary (v tis. Kč) 

80 190 (62 %) 112 407  (50 %) 

Výrobky a zboží (v tis. Kč) 2 467  (2 %) 24 822  (11 %) 

 

Tabulka 34: Srovnání tržeb 2010 vs. 2018 (Zdroj: vlastní zpracování dle [33]) 

  2010 2018 

Tržby (v tis. Kč) 550 699 704 680 

 

Za 8 let se výše zásob zvětšila téměř o 80 % a výše tržeb se zvětšila o pouhých 27 %. 

Společnosti bych navrhla, aby se zefektivnil plán odbytu a nákupu zásob. Z tabulky 

(složení zásob) je patrné, že se zvětšilo procento držení zásob ve formě výrobků a zboží 

o 9 % a materiálu o 3 %. Nárůst materiálu je způsoben držením velkého množství 

náhradních dílů a nárůst výrobků a zboží je způsobeno především vyrobenými 

turbodmychadly, která se mohou dlouhým držením na skladě poškodit či zastarat. 

Nedokončená výroba a polotovary se snížila o 12 %.   

4.3 Ukazatele rentability 

Bylo zjištěno, že ukazatele rentability – ROA, ROE i ROS měly kolísavou tendenci, avšak 

od roku 2017 se začaly hodnoty zlehka zvyšovat, což je žádoucí. PBS Turbo s.r.o. má ze 

všech porovnávaných společností ukazatele rentability nejvyšší (i několikanásobně). 

U všech zkoumaných ukazatelů rentability se společnost pohybuje nad hodnotami 

oborového průměru, taktéž několikanásobně. Způsobené je to vysokou hodnotou 

ukazatele EBIT (zisk před zdaněním a úroky), který má taktéž společnost nejvyšší oproti 

porovnávaným konkurentům. Jejich rentabilita je na velmi dobré úrovni a žádný ze 

sledovaných roků se nedostal do záporné hodnoty. Doporučuji společnosti udržení hodnot 

alespoň na stejné úrovni jako doposud a udržet si tak dobrou konkurenceschopnost. 
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4.4 Ukazatele zadluženosti 
V analytické části byl proveden výpočet celkové zadluženosti, koeficientu 

samofinancování a míry zadluženosti. Celková zadluženost vyšla okolo 30 % a koeficient 

samofinancování 70 %. V odborné literatuře je doporučováno, aby koeficient 

samofinancování nebyl menší než 50 %. Celková zadluženost je tedy 30 %, což znamená, 

že jsou aktiva společnosti financována z větší části vlastními zdroji. Společnost 

nevyužívá cizího kapitálu v takové míře, v jaké by mohla, avšak na druhou stranu se 

nezvyšuje riziko, že bude finančně nestabilní a tímto směrem bych doporučovala 

společnosti se dále držet. 

4.5 Zaměstnanci 
Společnost by ráda měla k dispozici více zaměstnanců, avšak nedaří se jim sehnat 

kvalifikované pracovníky. Momentálně zaměstnává okolo 210 lidí a potřebovali by 

zaměstnat dalších 31 lidí, avšak plán se může vyvíjet podle situace či zakázek. Fluktuace 

zde není tak velká, neboť z mého pohledu nabízí svým zaměstnancům velmi příznivé 

benefity v podobě příspěvku na penzijní připojištění, 13. plat, roční podíl na zisku, 

ohodnocení práce v noci nad rámec zákona nebo odměnu za nezmetkovost. Stravenky 

jsou zaměstnancům dávány v hodnotě 115 Kč (55 % hradí zaměstnavatel a 45 % 

zaměstnanec). Pokud se jim podaří získat kvalitního zaměstnance přes zaměstnanecké 

portály či přes doporučení, je velká pravděpodobnost, že tam i díky pestrým benefitům 

zůstane. 

Doporučuji pořídit stravenky v hodnotě 131 Kč (55 % = 72 Kč, 45 % = 59 Kč), protože 

je daňově nejvýhodnější stravenkou pro rok 2020. Způsobeno je to zvýšením stravného 

na pracovních cestách na 103 Kč, maximálně daňově uznatelná výše příspěvku od 

zaměstnavatele je 70 % = 72 Kč.  

4.6 Webové stránky 

Ve srovnání s konkurenty (kteří taktéž obchodují i na zahraničních trzích) se webové 

stránky společnosti jeví jako průměrné. PBS Turbo s.r.o obchoduje se zahraničními 

klienty a jejich plán je rozšířit jejich portfolio na trhu (především Asie – Japonsko, Čína, 

ale i Francie či Rakousko). Na webových stránkách mají k dispozici jen českou 
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a anglickou verzi. Oproti konkurentům, kteří mají většinou několik dalších jazykových 

mutací, je to málo.  

Doporučila bych jim primárně přidat německý jazyk, který pokryje Německo 

a Rakousko. Nabízí se zavést i čínskou verzi webových stránek. Porovnávaný 

benchmarkingový konkurent Stoba precizní technika s.r.o. na svých stránkách má 

čínskou, německou a anglickou verzi (včetně české). 

Taktéž bych doporučila zaměřit se na vzhled webových stránek, aby se zlepšila image 

společnosti a nebyla zaměňována se společností s podobným názvem – První brněnská 

strojírna, a.s., která sídlí taktéž ve Velké Bíteši hned vedle PBS Turbo s.r.o.   
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývala hodnocením finanční a obchodní situace společnosti PBS 

Turbo s.r.o. prostřednictvím benchmarkingu. Vybraná společnost podniká v oblasti 

strojírenství, přesněji se zaměřuje na výrobu turbodmychadel pro námořní, elektrická, 

energická a jiná zařízení.  

V rámci benchmarkingu byli vybrání konkurenti (tři z České republiky, jeden ze 

Slovenské republiky a jeden z Itálie), kteří podnikají ve stejném odvětví. Konkurenti byli 

vybrání z databáze Amadeus podle kódu NACE 2811 - výroba motorů a turbín, kromě 

motorů pro letadla, automobily a motocykly. Následně bylo provedeno srovnání 

výkonnosti pomocí finančních a provozních ukazatelů za roky 2014 až 2018.  

Společnost PBS Turbo s.r.o. si vedla v rámci provozních ukazatelů velmi dobře. Výše 

tržeb byla po všechny sledované roky druhá nejvyšší, stejně tak produktivita práce tržeb 

či produktivita přidané hodnoty. Ještě lépe si společnost vedla v ukazatelích přidané 

hodnotě a EBITu, jelikož v nich dosáhla nejlepších výsledků. Co se týče ukazatelů 

likvidity, dosáhla společnost téměř nulové okamžité likvidity. Při srovnání ukazatelů 

aktivity bylo zjištěno, že má společnost velmi vysokou hodnotu u doby obratu zásob 

(průměrně okolo 100 dní). Doba obratu krátkodobých pohledávek vykazuje sice nižší 

hodnotu než doba obratu závazků, avšak každým rokem stoupá a hrozí druhotná platební 

neschopnost. Ukazatele rentability (ROA, ROE i ROS) dosáhly několikanásobně vyšších 

hodnot než sledovaní konkurenti. Taktéž v ukazatelích zadluženosti si PBS Turbo s.r.o. 

vedlo velice dobře a celková zadluženost byla v průměru okolo 30 % (koeficient 

samofinancování okolo 70 %). Míra zadluženosti se pohybovala okolo hodnoty 40 %.  

Mezi silné stránky společnosti tudíž patří velmi dobré hodnoty rentability a zadluženosti, 

které by měli do budoucna udržet na nejméně stejné úrovni. Bylo zjištěno, že doba obratu 

pohledávek má rostoucí tendenci, a proto bylo navrženo využití služeb faktoringových 

a forfaitingových služeb. Doba obratu zásob dosahovala přes 100 dní a při analýze vyšlo 

najevo, že drží na skladě velké množství náhradních dílů a hotových výrobků. Finanční 

prostředky, které jsou nyní drženy v zásobách by mohly být využity na zvyšování kvality 

služeb nebo zlepšení hodnoty okamžité likvidity. Dílčím návrhem zjištěným ze SWOT 

analýzy je vylepšení vzhledu webových stránek, které za konkurencí lehce strádají. 
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K dispozici mají jen českou a anglickou mutaci webu a z důvodu pronikání na zahraniční 

trhy by bylo vhodné přidat i německou, případně další jazykovou verzi webu.  

V současné době si společnost stojí oproti konkurentům velmi dobře a výše uvedené 

návrhy a doporučení, které jsou výstupem z provedených analýz, mohou vést 

k postupnému zlepšení finanční a obchodní situace společnosti.  
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