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Abstrakt  

Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční výkonnosti podniku 

prostřednictvím metody benchmarking. Pro tuto práci byla vybrána společnost NC Line 

a.s., která je prostřednictvím této metody porovnávána z hlediska výkonnosti 

s vybranými konkurenčními podniky, jak z tuzemského prostředí, tak i ze zahraničního. 

Z výsledků analýzy jsou zjištěny slabé stránky společnosti a jsou navržena opatření, jak 

zlepšit současnou finanční výkonnost podniku. 

Abstract  

This diploma thesis is focused on financial productivity using the method 

of benchmarking. For this thesis the company NC Line a.s. has been chosen. 

By the method of benchmarking this company has been compared to other selected 

competitors from the national range of companies as well as from the international 

range of companies. The result of this analysis are strengths and weaknesses and the 

particular measures are enabled in order to improve the financial productivity of this 

company. 

  

  

  

 

 

  

Klíčová slova  

Hodnocení výkonnosti, finanční analýza, strategická analýza, benchmarking, databáze 

Amadeus, konkurenční společnosti. 

Keywords  

Performance evaluation, financial analysis, strategic analysis, benchmarking, database 

Amadeus, competitive company. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografická citace  

BEDNÁŘOVÁ, Michala. Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím 

benchmarkingu. Brno, 2020. Dostupné také z: https://www.vutbr.cz/studenti/zav-

prace/detail/127697. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

podnikatelská, Ústav managementu. Vedoucí práce Vojtěch Bartoš.  

https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/127697
https://www.vutbr.cz/studenti/zav-prace/detail/127697


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení   

Prohlašuji, že předložená diplomová práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušila 

autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským).   

V Brně dne 15.5.2020  

   

                                                                                             _______________________  

                                                                                                    podpis studenta  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

V první řadě bych chtěla poděkovat panu doc. Ing. Vojtěchu Bartošovi, Ph.D., 

vedoucímu mé diplomové práce, za jeho čas, cenné rady a kvalifikované vedení. Dále 

mé poděkování také patří Ing. Martinu Klepáčovi, purchasing manager společnosti NC 

Line a.s., za pomoc a poskytnuté informace. Velké dík patří také mé rodině a přátelům 

za podporu a pomoc během celého studia.  



 

 

 

 

 

Obsah 
1 ÚVOD ..................................................................................................................... 11 

2 CÍL A METODIKA PRÁCE .................................................................................. 13 

2.1 Metodika práce ................................................................................................. 13 

3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ............................................................................ 15 

3.1 Charakteristika výkonnosti ............................................................................... 15 

3.2 Faktory ovlivňující výkonnost ......................................................................... 16 

3.3 Vývoj základních přístupů měření výkonnosti ................................................ 17 

3.4 Balanced Scorecard (BSC) ............................................................................... 18 

3.5 Model EFQM ................................................................................................... 20 

3.6 Six Sigma model .............................................................................................. 22 

3.7 Benchmarking .................................................................................................. 22 

3.7.1 Význam benchmarkingu ........................................................................... 24 

3.7.2 Základní metodiky benchmarkingu .......................................................... 26 

3.7.3 Etapy benchmarkingu ............................................................................... 27 

3.8 Finanční analýza ............................................................................................... 29 

3.8.1 Ukazatele rentability ................................................................................. 30 

3.8.2 Ukazatele likvidity .................................................................................... 32 

3.8.3 Ukazatele zadluženosti ............................................................................. 33 

3.8.4 Ukazatele aktivity ..................................................................................... 35 

3.9 Strategická analýza ........................................................................................... 37 

3.9.1 Porterův model pěti sil .............................................................................. 38 

3.9.2 SLEPT analýza ......................................................................................... 39 

3.9.3 SWOT analýza .......................................................................................... 40 

4 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI .......................................... 42 

4.1 Základní údaje o společnosti dle OR ............................................................... 42 



 

 

 

 

 

4.2 Organizační struktura společnosti .................................................................... 43 

4.3 Výrobní program .............................................................................................. 44 

4.4 Zákazníci .......................................................................................................... 44 

4.5 Konkurenční společnosti .................................................................................. 46 

4.5.1 Společnost KASPER KOVO s.r.o. ........................................................... 46 

4.5.2 Společnost ZAMET s.r.o. ......................................................................... 47 

4.5.3 Společnost J.M. Kapa s.r.o. ...................................................................... 48 

4.5.4 Společnost IMC Slovakia s.r.o. ................................................................ 49 

4.5.5 Felgenhauer material handling .................................................................. 50 

4.5.6 BV Metaalwarenindustrie Witte van Moort ............................................. 51 

5 SITUAČNÍ ANALÝZA ......................................................................................... 52 

5.1 Porterova analýza ............................................................................................. 52 

5.1.1 Riziko vstupu konkurence ........................................................................ 52 

5.1.2 Rivalita mezi konkurenty .......................................................................... 52 

5.1.3 Vyjednávací síla dodavatelů ..................................................................... 53 

5.1.4 Vyjednávací síla odběratelů ...................................................................... 53 

5.1.5 Hrozba substitutů ...................................................................................... 54 

5.2 SLEPT Analýza ................................................................................................ 54 

5.2.1 Sociální faktory ......................................................................................... 54 

5.2.2 Legislativa ................................................................................................. 54 

5.2.3 Ekonomika ................................................................................................ 55 

5.2.4 Politické faktory ........................................................................................ 56 

5.2.5 Technologické faktory .............................................................................. 56 

5.3 Metoda 7S ........................................................................................................ 56 

5.3.1 Strategie .................................................................................................... 56 

5.3.2 Struktura .................................................................................................... 57 



 

 

 

 

 

5.3.3 Systémy ..................................................................................................... 57 

5.3.4 Schopnosti ................................................................................................. 57 

5.3.5 Sdílené hodnoty ........................................................................................ 58 

5.3.6 Spolupracovníci ........................................................................................ 58 

5.3.7 Styl ............................................................................................................ 59 

6 BENCHMARKING ................................................................................................ 60 

6.1 Obchodní ukazatele .......................................................................................... 60 

6.2 Provozní ukazatele ........................................................................................... 63 

6.3 Ukazatele rentability ........................................................................................ 69 

6.4 Ukazatele aktivity ............................................................................................. 76 

6.5 Ukazatele zadluženosti ..................................................................................... 82 

6.6 Ukazatele likvidity ........................................................................................... 86 

7 SWOT ANALÝZA ................................................................................................. 91 

8 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ ...................................................................................... 93 

9 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ .............................................................................. 96 

9.1 Hodnocení úvěrového rizika ............................................................................ 97 

9.2 Skonto .............................................................................................................. 99 

9.3 Faktoring ........................................................................................................ 101 

9.4 Zpětný leasing ................................................................................................ 102 

9.5 Snížení množství nevýrobních pracovníků .................................................... 103 

ZÁVĚR ......................................................................................................................... 104 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ .............................................................................. 106 

SEZNAM GRAFŮ ....................................................................................................... 111 

SEZNAM OBRÁZKŮ .................................................................................................. 112 

SEZNAM TABULEK .................................................................................................. 113 

 



 

 

 

 

11 

 

 

1 ÚVOD 

Konkurenceschopnost je základem každého podnikání. Konkurenční prostředí má ve 

svém důsledku schopnost vytvářet zvyšující se kvalitu služeb a výrobků, kterou 

zákazník vyžaduje a která je pro udržení se na trhu zásadní. Společnost, která 

konkurenční prostředí vnímá jako nástroj pro svůj rozvoj, se stává na trhu úspěšnou. 

Aktivně ke svému rozvoji využívá všech dostupných nástrojů, mezi které se v první 

řadě řadí neustálé porovnání své výkonnosti, procesů, výrobků, služeb apod. s ostatními 

společnostmi, které v současné době představují špičku ve svém oboru. A právě 

k tomuto srovnání se často s velkým úspěchem využívá benchmarking. Benchmarking, 

který umožní kvantifikovat výkonnost podniku vzhledem k ostatním, vkládá do rukou 

takto smýšlejících podniků neocenitelný nástroj pro jejich rozvoj.  

Právě metodou benchmarking se tato diplomové práce zabývá, je aplikována na 

akciovou společnost NC Line a.s., která už zkušenost s bechmarkingem má a vnímá 

jeho potenciál. Společnost podniká ve velmi konkurenčním prostředí. Téměř 90% jejich 

odběratelů jsou zahraniční průmyslové podniky, jejichž výrobky se vyskytují například 

u světových výrobců vysokozdvižných vozíků LINDE MATERIAL HANDLING nebo 

u výrobce stavební a manipulační techniky LIEBHERR. Jejím hlavním výrobním 

programem je zpracování ocelových hutních polotovarů, zejména plechů.  

Společnost si na základě svých zkušeností vybrala šest podnikatelských subjektů ze 

svého oboru, které vnímá jako svoji nejbližší (největší) konkurenci, ať už z důvodu, že 

tyto společnosti jsou špičky ve svém oboru, nebo jsou podobné svojí kapacitou, či mají 

lepší procesy v některých aspektech svého podnikání. Jedná se o subjekty nejen 

z tuzemského trhu, ale také o zahraniční konkurenty, kterými jsou slovenská společnost 

IMC Slovakia, s.r.o.,  polská společnost  Felgenhauer material handling sp. z o.o. a 

společnost BV Metaalwarenindustrie Witte van Moort se sídlem v Nizozemsku. 

V České republice jsou hlavními konkurenty KASPER KOVO s.r.o., ZAMET, spol. s 

r.o. a J.M.KAPA, s.r.o.. 

Práce je strukturovaná do čtyř hlavích částí. Začíná souhrnem teoretických východisek 

aplikovaných v této práci, pokračuje základními informacemi o hodnocené společnosti a 

jejich konkurentech. Na teoretickou část pak navazuje vlastní analýza podniku a 
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srovnání výsledků s konkurencí, která v závěrečné části odhaluje slabé stránky 

hodnocené společnosti a navrhuje nezbytná opatření k jejich odstranění. 
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2 CÍL A METODIKA PRÁCE 

Hlavním cílem této diplomové práce je provedení analýzy finanční výkonnosti 

společnosti NC Line a.s. a srovnání zjištěných výsledků s konkurencí v daném oboru 

prostřednictvím metody benchmarking. Na základě takto zjištěných informací o 

finanční výkonnosti NC Line a.s. a výkonnosti její konkurence, odhalit slabé stránky 

analyzované společnosti a přijmout nápravná opatření, která povedou k zlepšení její 

výkonnosti, efektivity a produktivity. Závěrečná část této práce bude sloužit jako jeden 

z podkladů pro strategické řízení společnosti. Konkurenční společnosti jsou vybrány na 

základě doporučení a přání analyzované společnosti. Jedná se konkurenty, kteří 

představují špičku v daném oboru, ale také o konkurenční podniky, které jsou 

analyzované společnosti velmi podobné, jak kapacitně, tak počtem zaměstnanců, ale 

daří se jim v některých oblastech lépe. Proto je žádoucí zjistit, v jakých oblastech by se 

společnost měla zlepšit.  

Dílčím cílem této práce je také situační analýza společnosti, která je zaměřena na 

analýzu vnitřního a vnějšího prostředí. Jedná se o analýzu 7S, SWOT, Porterův model 

pěti konkurenčních sil a SLEPTE analýzu. 

Potřebná data k provedení analýzy výkonnosti jsou získána z účetních výkazů 

analyzované společnosti a konkurentů a také z databáze Amadeus, která je využita 

zejména k analýze zahraničních konkurentů, u kterých jsou potřebné informace hůře 

dostupné.  Hodnocení výkonnosti proběhlo za období let 2014-2018. 

 

2.1 Metodika práce  

Informace potřebné k tvorbě teoretických východisek byly získány z odborných 

literárních zdrojů. Tyto teoretické základy jsou využity v následné analytické části, kde 

je provedeno hodnocení finanční výkonnosti společnosti, a na základě výsledků analýzy 

jsou navržena opatření, která povedou ke zlepšení finanční výkonnosti podniku.  

Pro správné zpracování této diplomové práce byly použity vědecké metody pozorování, 

srovnání, indukce, dedukce, analýza a syntéza. (23) 
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Pozorování 

Je systematický proces, který je specifický cíleným a plánovaným sledováním určitých 

skutečností a objektů. Cílem tohoto procesu je nejen popsání nastalých událostí, ale také 

objasnění, proč daná situace nastala. (23) 

Srovnání 

Je metoda, při které dochází k srovnávání dvou a více objektů či skutečností, u kterých 

jsou potom zjišťovány rozdílné či shodné vlastnosti. (23) 

Indukce 

Indukce je definována jako metoda, která napomáhá k vytvoření obecného závěru, 

sestaveného na základě poznatků a zkušeností. Díky těmto získaným informacím lze 

potom vyvodit závěr o základní charakteristice analyzovaných jevů a o postatě jejich 

fungování. (23) 

Dedukce 

Jedná se o proces zkoumání, kdy se od přijatých obecných závěrů dochází k novému 

tvrzení. (23) 

Analýza 

Tento proces je založen na rozebrání jednotlivých událostí či předmětů na dílčí části, 

které jsou potom podrobeny hlubšímu průzkumu. Díky tomuto rozložení lze dokonaleji 

a podrobněji prozkoumat daný jev. (23) 

Syntéza 

Syntéza je opačným procesem analýzy. V tomto procesu se jedná o znovusjednocení 

určité události či předmětu z jeho základních komponent a umožňuje prozkoumání 

daného předmětu či procesu v úplném celku. (23) 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této části jsou vymezena teoretická východiska pro tuto práci. Základem pro 

pochopení je vymezení pojmu „výkonnost“ z ekonomického hlediska a také faktory, 

které na výkonnost působí a ovlivňují ji. Tato práce je zaměřena na zjištění výkonnosti 

podniku prostřednictvím finančních ukazatelů, které budou potom hodnoceny pomocí 

metody benchmarkingu. 

 

3.1 Charakteristika výkonnosti 

Výkonnost je většinou charakterizována jako „schopnost firmy (podnikatelského 

subjektu) co nejlépe zhodnotit investice vložené do jeho podnikání“ (2) Na základě této 

definice by se dalo říci, že výkonnost firmy je odvozena od dobrého hospodářského 

výsledku, to ale ovšem není tak zcela pravda.  Záleží to na tom, z jakého pohledu na 

výkonnost pohlížíme. (2) 

První pohled na výkonnost je pohled z pozice zákazníka. Ten ji hodnotí na základě 

toho, zda tento podnik dokáže včas odhadnout jeho potřeby a přání a na základě těchto 

zjištěných informací pro něj vytvořit takový produkt, který by odpovídal jeho 

požadavkům a byl by mu nabízen za takovou akceptovatelnou cenu. Z hlediska 

zákazníka je tedy měřítko výkonnosti spjaté s kvalitou, dodací lhůtou a cenou. (2) 

Z pohledu manažera je nejdůležitější dlouhodobá prosperita. Faktory, kterými se tedy 

manažeři zaobírají, jsou: stabilní podíl na trhu, likvidita, rentabilita, věrnost zákazníků, 

nízké náklady. (2) 

Vlastníci dané společnosti budou monitorovat zhodnocení jejich vloženého kapitálu. 

Měřítky jsou v tomto případě následující ukazatele: návratnost investic (ROI), 

ekonomická přidaná hodnota EVA a cena akcie. (2) 

Pro tuto práci je ovšem vhodnější definice dle EFQM, kde je „výkonnost“ popsána jako 

„míra dosahovaných výsledků jednotlivci, skupinami, organizacemi i jejími procesy“. 

(1) Aby mohla být změřena výkonnost, je zapotřebí předem určit cílové hodnoty pro 

jednotlivé ukazatele, se kterými potom budou naměřené výsledky srovnány. Z hlediska 
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podniku jsou hodnoty stanoveny firemní strategií, z hlediska procesů se cílové hodnoty 

odvozují od konkurence z benchmarkingu. (4) 

 

3.2 Faktory ovlivňující výkonnost 

Výkonnost se odráží od schopnosti podniku využít svých silných stránek a tím 

dosáhnout konkurenční výhody na trhu. V dnešních náročných a rychle se měnících 

podmínkách v podnikatelském prostředí není snadné si tuto výhodnou pozici na trhu 

udržet, proto je důležité neustále monitorovat změny v daném konkurenčním prostředí, 

rychle reagovat na tyto nové podmínky a v neposlední řadě pravidelně vyhodnocovat 

úroveň výkonnosti podniku a snažit se o její neustálé zlepšování. (1) 

Dnešní ekonomika je významně ovlivněna globalizací, která způsobila, že na většině 

trhů převládá hyperkonkurence. V tomto prostředí není vhodné svoji strategii zakládat 

na nejnižší ceně na trhu, protože na takto přehlcených světových trzích se vždy najde 

někdo, kdo daný výrobek či službu bude nabízet výhodněji. (2) 

Důraz se klade především na podporu efektivního marketingu. Podstata marketingu 

každým rokem nabývá na významu, jelikož je to v současnosti jeden z nejúčinnějších 

nástrojů konkurenčního boje. Dle Philipha Kotlera činí náklady na marketing 50% 

celkových nákladů podniku. (2) Toto tvrzení platí zejména pro podniky, které nabízí již 

finální produkty. U společností, které vyrábí pouze komponenty pro finální výrobky, 

jsou požadavky na marketing menší. U těchto společností je spíše kladen důraz na 

dlouhodobé spolupráce. 

Dalším požadavkem pro udržení podnikové prosperity je zajištění srovnatelných 

provozních podmínek s konkurencí. Přizpůsobovat dané zdroje tak, aby byl zajištěn co 

nejhospodárnější provoz a tím byl podnik schopný reagovat na změnu ceny 

konkurenčních výrobků. (2) 
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3.3 Vývoj základních přístupů měření výkonnosti 

Vývoj metod pro měření výkonnosti je dlouholetou záležitostí. Na začátku byly tyto 

metody založeny na ryze ekonomicko-finančním přístupu. Tyto metody se ale časem 

ukázaly jako nedostatečné. Poskytovaly sice velké množství dat, ale jejich vypovídající 

schopnost byla minimální. Dávaly odpovědi pouze na otázky, jak se vyvíjely tržby, 

výnosy, obraty apod., ale již z nich nebyla patrna příčina tohoto vývoje. (4) Na tuto 

kritiku zareagoval Robert S. Kaplan a David P. Norton novou metodou BSC. Tato 

metoda byla rozšířena i o nefinanční měřítka, tak aby bylo dosaženo zlepšení 

vypovídající schopnosti. Provedli změny v procesu plánování a zaměřili se pouze na 

podstatné finanční ukazatele. (3) 

V České republice převládá tendence hodnotit výkonnost podniku zejména na základě 

finančních ukazatelů. Právě orientace na ryze finanční ukazatele pak často zaslepí 

manažery, kteří potom přestanou přemýšlet nad tím, jak by docílili lepšího fungování 

celého podniku. (4) 

Ačkoliv se finanční a účetní výkazy na první pohled zdají jako vhodní nositelé 

objektivních informací o výkonnosti podniku, nemusí to tak ve většině případů být. Při 

jejich hodnocení je důležité tyto informace dát do širšího kontextu a zjistit, z jaké 

příčiny a jakým způsobem byly tyto hodnoty dosaženy. (22)  

Informace obsažené v účetní uzávěrce poskytují ucelený přehled o výsledcích podniku, 

nejedná se o dokonalého nositele přehledu o finanční výkonnosti, ale jsou základem pro 

vytvoření alespoň částečného přehledu o tom, jak daná společnost funguje. (22) 

Finanční ukazatele se zaměřují pouze na minulost a pomocí nich jsou zkoumány 

vývojové trendy a vlivy jednotlivých faktorů na výkonnost. Ovšem u těchto prognóz 

nelze s jistotou určit předpokládaný vývoj výkonnosti jen na základě dat získaných 

z účetních výkazů. Kvůli těmto slabinám byly současné metody rozšířeny o celou řadu 

nefinančních ukazatelů. (4) 

Pro hodnocení výkonnosti podniku je využívána široká škála modelů, přičemž každý 

tento model je specifický a správný výběr je podmíněn potřebami podniku a jejich 

možnostmi. Nejuznávanější a nejčastěji používanými metodami jsou:  
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 Balanced Scorecard 

 The EFQM Excellence Model 

 Six Sigma model 

 Benchmarking. (4) 

 

3.4 Balanced Scorecard (BSC) 

Balanced Scorecard je jedním z nejznámějších modelů sloužících pro měření 

výkonnosti podniku. Jedná se o komplexní model, který byl vyvinut v roce 1992 

ekonomem Robertem S. Kaplanem a Davidem P. Nortonem. (3) BSC je systém 

vyvážených ukazatelů, který slouží k propojení strategie společnosti s operativními 

činnostmi s hlavním zaměřením na měření výkonnosti. Finanční indikátory informují 

pouze o minulosti, proto byly rozšířeny o nové ukazatele hybných sil, které působí na 

výkonnost v budoucnu. (36) Ukazatelé hybných sil jsou nefinančními měřítky, které 

slouží k prognóze vývoje v budoucnu a jejich vzájemný vztah i vztah k ostatním 

ukazatelům je příčinný. Indikátory hybných sil se neopírají o účetní normy, tak jak je to 

v případě finančních měřítek, ale jsou založeny na strategii a cílech podniku a jsou 

směřovány dovnitř společnosti, jako například marketing, prodej, zákazníci apod.. (32) 

Podstatou tohoto modelu je přenesení vize a strategie do určitých záměrů a cílů, 

ukazatelů, cílových hodnot a kroků tak, aby prostřednictvím operativního managementu 

mohly být tyto vize a strategie dosaženy. (3)  

Podnikové procesy jsou v rámci této metody rozřazeny do čtyř základních perspektiv. 

Každé z nich jsou přiřazeny určité cíle a úkoly tak, aby v celkovém měřítku bylo 

dosaženo celkových podnikových cílů. (36) Jednotlivé perspektivy BSC jsou 

znázorněny na Obrázku 1.  
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Finanční perspektiva 

V této oblasti jsou využívány klasické finanční ukazatele pro měření výkonnosti, 

pomocí kterých se hodnotí výkonnost podniku dosažená v minulosti. Hlavním cílem 

této perspektivy je zejména spokojenost vlastníků, a proto se zde zaměřuje především 

na rentabilitu a likviditu.(3)   

Zákaznická perspektiva 

Již z názvu lze odvodit, že tato perspektiva je zaměřena na zákazníky. Základem této 

perspektivy je vyjasnění cílů, kterých má být v tomto segmentu dosaženo. Každý 

podnik si musí vyjasnit a určit, jací zákazníci jsou pro něj cíloví a od toho odvodit, jaký 

produkt a užitek jim bude poskytovat. Základními měřítky pro hodnocení v tomto 

segmentu je spokojenost zákazníků, věrnost zákazníků, přírůstek nových zákazníků, 

podíl na trhu atd.. (3)  

Obrázek 1: Perspektivy BSC (Zdroj: Vlastní zpracování dle (3)) 

Finanční perspektiva 

1. Cíle 

2. Ukazatele výsledkové 

3. Ukazatele hybných sil 

 

Procesní perspektiva 

1. Cíle 

2. Ukazatele výsledkové 

3. Ukazatele hybných sil 

 

Vize a 

strategie 

Zákaznická perspektiva 

1. Cíle 

2. Ukazatele výsledkové 

3. Ukazatele hybných sil 

Perspektiva potenciálu 

1. Cíle 

2. Ukazatele výsledkové 

3. Ukazatele hybných sil 
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Potencionální perspektiva 

Prostředí společnosti by mělo být přizpůsobeno tak, aby bylo možné dosáhnout růstu 

dané společnosti a také podporovalo učení se. Společnost by měla být schopna nalézt 

své silné stránky a potenciály a následně je využít v budoucnu v souladu se zvolenou 

strategií pro dosažení stanovených plánů a cílů. Hlavním zdrojem potenciálu podniku 

jsou její pracovníci, dále jsou to také informační technologie, inovace, „know-how“, 

podnikové procesy atd.. (3) 

Procesní perspektiva 

V této perspektivě jsou stanoveny výstupy a konečné hodnoty výkonů jednotlivých 

procesů, prostřednictvím kterých bude dosaženo cílů v zákaznické a finanční oblasti. 

Společnost se především zaměřuje na ty procesy, které jsou mimořádně potřebné 

k uskutečňování strategie. (3) 

 

3.5 Model EFQM 

Tento model je společnostmi využívám k sebehodnocení v oblasti měření a řízení 

výkonnosti podniku. Výstupem tohoto modelu je zjištění, jak si společnost vede 

v porovnání s konkurenčními podniky (tato analýza je prováděna prostřednictvím 

benchmarkingu), jaké jsou její silné stránky a naopak v jakých segmentech si společnost 

nevede moc dobře a má zde prostor ke zlepšení. Hlavním úkolem tohoto modelu je 

komplexní hodnocení výkonnosti a potenciálu celé společnosti v rámci všech činností. 

Výsledky tohoto modelu slouží zejména pro strategické plánování, ale je také využíván 

v projektové a provozní oblasti a slouží jako podklad pro řízení činností v těchto 

oblastech. (1) 

V rámci tohoto modelu se společnosti zaměřují na tři základní otázky, kterými jsou: 

„Proč“ (Směřování), „Jak“ (Realizace) a také „Čeho“ (Výsledky). Co které otázky 

obsahují a na co si společnost musí odpovědět je zobrazeno na Obrázku 2. (37) 
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Obrázek 2: Struktura EFQM Excellence Model (Zdroj: ((37)) 

Na Obrázku 3 je zachyceno základní schéma Modelu EFQM Excellence, které 

zobrazuje devět základních kritérií, na které se v rámci tohoto modelu společnost musí 

zaměřit. Těchto devět kritérií se následně dělí do dalších 32 dílčích oblastí. Prvních pět 

hlavních kritérií se zaměřuje na doporučení, jakým způsobem by společnost měla být 

řízena a další čtyři kritéria obsahují výsledky, kterých v minulosti společnost dosáhla 

v rámci jednotlivých oblastí. Každému kritériu je přiřazena určitá váha, která je 

stanovena na základě důležitosti jednotlivých parametrů v závislosti na výkonnosti. 

 

Obrázek 3: EFQM Excellence Model (Zdroj: (38)) 
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3.6 Six Sigma model 

Tato metoda je postavena na statistických nástrojích, pomocí kterých bude dosaženo 

vyšší efektivity a budou lépe dosaženy jednotlivé cíle společnosti. Hlavním cílem této 

metody je zvyšování spokojenosti zákazníků a dodavatelů. Tohoto cíle je dosaženo 

pomocí identifikace potřeb zákazníka, zjištění nedostatků v oblasti výkonnosti, 

detekování příčin vzniku těchto nedostatků a zavedení změn, které povedou k jejich 

odstranění. (3) 

Základem této metody je detekování nedostatků a chyb procesů a vytvoření návrhů na 

eliminaci či odstranění těchto chyb. (3) 

 

3.7 Benchmarking 

Metoda Benchmarkingu vznikla v sedmdesátých letech minulého století, kdy společnost 

Xerox Corp čelila značným ekonomickým problémům vyvolaných vznikem nové velké 

konkurence na japonském trhu, která se také začala zabývat výrobou kopírovací 

techniky. Společnost Xerox Corp na základě analýzy zjistila, že cena japonských 

kopírek se pohybovala na hodnotě jejich výrobních nákladů, proto bylo zapotřebí zjistit, 

kde je příčina takto vysokých nákladů oproti konkurenci. Po analýze příčiny vzniku 

odhalili, že jejich slabé místo se nachází ve skladování. Na základě těchto výsledků 

provedli hlubší analýzu ve spolupráci se světovou špičkou ve skladování, aby tento 

přístup dokázali změnit a tím se stali znovu konkurenceschopní. Tímto okamžikem 

vznikla nová metoda strategického managementu – benchmarking. (5) 

Benchmarking lze definovat jako „nepřetržitý systematický proces porovnávání a 

měření produktů, procesů a metod vlastní organizace s těmi, kdo byli uznáni jako 

vhodní pro toho měření za účelem definovat cíle zlepšování vlastních aktivit“. (6) 

Na začátku byla tato metoda zaměřena pouze na porovnávání a měření jednotlivých 

činností a procesů v organizaci. Později byla rozšířena na celé organizace,  a to buď 

formou porovnávání výkonnosti jednotlivých úseků organizace, nebo celé společnosti 

s konkurenčními podniky. (5) 
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Základní podněty pro provedení benchmarkingu můžeme rozdělit na interní a externí, 

viz Tabulka 1. 

Tabulka 1: Všeobecně platné podněty k benchmarkingu (Zdroj : (5)) 

Podněty interní Podněty externí 

 

- Slabé výsledky posouzení stavu 

vyzrálosti managementu 

 

- Neustále a dynamicky se měnící 

požadavky všech zainteresovaných 

stran 

- Potřeba změnit technologie a zvýšit 

výkonnost procesů organizace 

- Trvalý rozvoj přímých i nepřímých 

konkurentů v našich segmentech trhu  

- Nastavené ambiciózní cíle, odvozené 

od celkové strategie a politiky 

organizace  

- Permanentní tlaky odběratelů na 

snižování nákladů 

- Potřeba poznat výkonnost přímé i 

nepřímé konkurence 

- Změny v legislativě, jež nutí 

organizace k zlepšování a inovacím 

- Vyjasnění směrů a oblastí dalšího 

zlepšování 

 

- Zjištění týkající se zaostávání a 

snižující se výkonnost organizace 

apod. 

 

 

Benchmarking se nesmí brát jako náhodný proces, nýbrž se musí stát pevnou součástí 

strategického managementu, bez ohledu na typ organizace. Základ benchmarkingu 

nespočívá jen v určování, kdo je nebo není slabší a v čem, výsledkem by mělo být 

zhodnocení výkonnosti na základě vhodných ukazatelů výkonnosti. Podkladem pro 

srovnávání v rámci benchmarkingu může být cokoliv, co pokládáme v organizaci za 

důležité. Management společnosti by měl vycházet z analýzy slabých stránek a na jejich 

základě stanovit vhodné ukazatele pro měření výkonnosti a provést srovnání. Může se 

jednat o nedostatky vlastních výrobků, procesů, systému managementu apod. Pravou 

podstatou této metody je inspirace od ostatních a na jejím základě zajištění procesů 

neustálého zlepšování, zdokonalování stávající situace. (6) 



 

 

 

 

24 

 

 

3.7.1 Význam benchmarkingu 

 Tato metoda napomáhá organizacím více porozumět požadavkům zákazníka a 

ostatních zainteresovaných stran. Informace o jejich potřebách a požadavcích 

jsou mnohdy zastaralé a právě na základě benchmarkingu může dojít k odhalení 

nedostatků v této oblasti. Uspokojování potřeb zákazníka je přitom tou 

nejdůležitější, nejzákladnější a mimořádně důležitou činností organizace.  

 Díky benchmarkingu lze určit vhodné ukazatele pro měření výkonnosti a 

produktivity dané organizace a tak odhalit její slabé a silné stránky. 

Benchmarking je jedním z nejlepších procesů na získávání podkladů pro zlepšování 

výkonnosti společnosti, ovšem za předpokladu, že si vrcholový management přizná, že 

existují ještě možnosti, příležitosti, jak se zdokonalovat. (5) 

 

Dle předmětu zkoumání můžeme benchmarking dělit: 

 Benchmarking konkurenční (výkonový) – předmětem porovnávání je zde 

nějaký hmotný objekt. Dochází k srovnání a měření různých výkonových veličin 

(např. výkon pracovníka, výkon zařízení, výkon organizace). V tomto případě 

často dochází ke srovnání výkonnosti s přímou konkurencí, což je nejnáročnější 

druh benchmarkingu, jelikož je zapotřebí navázat otevřené vztahy s konkurencí 

a je zde zapotřebí značná dávka důvěry všech organizací zainteresovaných 

v komparativním procesu. Výsledkem výkonového benchmarkingu je porovnání 

klíčových ukazatelů výkonnosti (např. náklady, plánování produkce, 

produktivita, technologie apod.). (5) 

 

 Benchmarking funkcionální -  Tento typ se zaměřuje na studii jedné či více 

funkcí dané společnosti. Tato metoda je nejvíce využívaná v oblastech služeb a 

v neziskovém sektoru. Může dojít k porovnání rozsahu prodejních služeb, 

nabídky doprovodných služeb, přístupu k rozvoji vztahů s dodavateli apod. (6) 
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 Benchmarking procesní – Základem tohoto přístupu je měření a srovnávání 

určitého procesu uvnitř organizace. Dochází zde k porovnávání různých přístupů 

k vykonávání dané práce, které přetvářejí vstupy na výstupy a přitom dochází ke 

spotřebě zdrojů a také výkonnosti porovnávaných procesů. Partnerem 

procesního benchmarkingu nemusí být pouze přímý konkurent, ale může to být 

jakákoliv organizace, která tyto procesy ve společnosti aplikuje. Může se jednat 

o interní audity, způsob fakturace, rozsah a kvalita servisu, projektování a 

plánování procesů apod. (6) 

 

Dále lze dělit tyto druhy benchmarkingu na interní a externí: 

 Benchmarking interní – Měření a srovnávání probíhá v rámci jedné 

organizace, mezi jejími organizačními jednotkami, které zajišťují stejné nebo 

obdobné procesy a činnosti. Tento typ benchmarkingu je možný aplikovat pouze 

ve velkých společnostech, kde je vysoká pravděpodobnost výskytu stejných 

procesů a funkcí. Vyžaduje vysokou otevřenou komunikaci napříč celou 

organizací. (5) 

 

 Benchmarking externí – Partnerem pro hodnocení a srovnávání je v tomto 

případě jiná společnost. U menších a středních společností je to jediná možnost 

provedení benchmarkingu. Největší překážkou v tomto typu je nalezení 

vhodného externího partnera, obzvlášť v situacích, kdy pro nás tento partner 

znamená přímou konkurenci. Není však od věci si za svého partnera v rámci 

benchmarkingu určit toho, kdo je špičkou na daném trhu a učit se tak od 

nejlepšího. Na základě analýzy slabých stránek společnosti je zapotřebí vytvořit 

různé benchmarkingové projekty a následně pro ně zvolit vhodné adepty na 

pozici benchmarkra. (6) 
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3.7.2 Základní metodiky benchmarkingu 

Benchmarking má celou škálu metodik, kdy každá z nich může být pro tuto danou 

problematiku tou nejlepší. Z této škály se nejčastěji zmiňují tyto metodiky. 

 Publick domain benchmarking 

 Trial benchmarking 

 Survey benchmarking 

 Business Excelence Model benchmarking 

 One to one benchmarking 

 Database benchmarking 

 

Publick domain benchmarking - je metodika opřená o informace z veřejných zdrojů, 

jako jsou časopisy, noviny apod. Typickým užitím metodiky je porovnávání například 

tarifů operátorů, pokrytí sítě v dané lokalitě či případů, kdy výstupní hodnoty měří 

výrobek či službu z hlediska zkušenosti zákazníka. 

Trial benchmarking - spočívá v přímém testování výrobků a služeb jiných společností 

a jejich porovnání s vlastními výrobky či službou. 

Survey benchmarking - je princip založený na průzkumu názorů zákazníků na 

jednotlivé produkty a služby dané společnosti a její konkurence. Tento průzkum je 

proveden nezávislou institucí.  

Business Excelence Model benchmarking – v tomto případě expert porovná 

analyzovanou společnost s modely Business Excelence, které obsahují principy a 

metodiky vytvořené na základě dlouhodobého pozorování společností, které se řadí ke 

světové špičce.  

One to one benchmarking – společnost, která ví o svých slabých stránkách, navštíví 

konkurenční společnost, která je v tomto aspektu lepší. Zjistí, jak daný proces u dané 

společnosti probíhá a ten následně aplikuje ve svém podniku. 
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Database benchmarking - výkonnost společnosti je porovnána nezávislým 

konzultantem na základě jím vytvářené databáze společností, která se neustále rozšiřuje 

o další podniky. (10) 

 

3.7.3 Etapy benchmarkingu 

Jak už bylo zmíněno v předchozí části, projekt benchmaringu nemá ucelenou jednotnou 

strukturu postupu, každá společnost si může sama určit co a jak bude zkoumat a 

hodnotit a jakou metodiku si zvolí. I přesto, že není pevně daný postup benchmarkingu, 

při jeho provedení se lze inspirovat a řídit obecným postupem pro realizaci 

benchmarkingu. Na Obrázku 4 je zobrazen obecný proces benchmarkingu, který je 

složen z pěti fází. (5) 

 

 

 

 

 

 

 

Fáze iniciační 

První fáze se týká vrcholového vedení, které musí rozhodnout a zvážit, zda metoda 

benchmarkingu bude pro společnost přínosem a zda se společnost nachází v situaci, kdy 

tuto metodu lze použít. Tato fáze zahrnuje tyto dílčí činnosti: 

 Vymezení požadavků a důvodů ke změnám ve společnosti 

 Sestavení politiky benchmarkingu 

 Zhodnocení připravenosti dané společnosti  

 Volba vhodné metodiky benchmarkingu 

 Zdokumentování přesného postupu realizace benchmarkingu (5) 

1.  

Iniciace 

 

2. 

Plánování 

3.   

Analýza 

5. 

Realizace 

4. 

Integrace 

Schéma 1: Fáze benchmarkingu (Zdroj: Vlastní zpracování dle (5)) Obrázek 4 Základní postup benchmarkingu (Zdroj: Vlastní zpracování dle (5)) 
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Fáze plánování  

Tato fáze zahrnuje soubor činností, které jsou velmi náročné jak z hlediska času, tak 

z hlediska potřebných zdrojů na její provedení. Jedná se o jednu z nejdůležitějších a 

nejnáročnějších etap procesu benchmarkingu. Jsou zde zahrnuty následující činnosti: 

 Zvolení objektu benchmarkingu – co bude podrobeno analýze 

 Stanovení týmu benchmarkingu a jeho proškolení 

 Analýza výkonnosti vlastní společnosti  

 Volba partnerů pro projekt benchmarkingu 

 Vytvoření a uzavření smlouvy o provedení benchmarkingu se zvolenými 

partnery 

 Určení vhodných metod a postupů získávání potřebných dat k analýze 

výkonnosti partnerů 

 Sběr dat partnerů (5) 

 

Fáze analytická 

Tato etapa je specifická zpracováním a vyhodnocováním získaných dat v předchozí 

plánovací fázi. Základními kroky analýzy jsou: 

 Hodnocení získaných dat od partnerů a identifikace rozdílů ve výkonnosti  

 Odhalení příčin vedoucích k rozdílné výkonnosti  

 Stanovení hodnot, kterých má být v budoucnu, díky procesu neustálého 

zlepšování, dosaženo (5) 

 

Fáze integrační 

Do této fáze se přechází v okamžiku, kdy již známe všechny potřebné informace 

k analýze partnerů a došlo i k vyhodnocení a srovnání jednotlivých parametrů 

výkonnosti konkurentů s vlastní společností. Na základě zjištěných hodnot a jejich 

průběhu v čase projektový tým sestavil očekávaný vývoj výkonnosti partnerů a od toho 
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odvodil cílové hodnoty pro vlastní společnost, aby bylo dosaženo zlepšení výkonnosti. 

Tato fáze se opět týká primárně vedení společnosti a zahrnuje následující činnosti: (5) 

 Zhodnocení výsledků benchmarkingu  

 Zaznamenání výsledných hodnot benchmarkingu 

 Určení budoucích cílů zlepšení společnosti 

 

Fáze realizační 

Základem této fáze jsou podklady vytvořené v integrační etapě. Jedná se o podrobné 

plány, vedoucí k vlastnímu zlepšení výkonnosti a obsahují také potřebné informace 

k jednotlivým činnostem, které vedou právě k danému cíli. Jedná se především o 

vytyčení potřebných zdrojů k realizaci tohoto projektu, dále také časový plán 

jednotlivých činností a jejich posloupnost a v neposlední řadě také obsazení 

jednotlivých pracovníků do projektového týmu. V této fázi potom dochází k realizaci 

zlepšování výkonnosti na základě podkladů vytvořených v předchozích etapách. 

Poslední fáze je rozdělena do těchto činností: 

 Podrobný plán projektu vedoucí ke zlepšení výkonnosti  

 Realizace tohoto plánu v dané společnosti pomocí správně určené metodologie 

 Zhodnocení výsledků realizace plánu na zlepšení z hlediska výkonnosti a 

efektivnosti  

 Závěrečná dokumentace k projektu benchmarkingu (5) 

 

3.8 Finanční analýza  

Finanční analýza je základním nástrojem pro komplexní hodnocení výkonnosti podniku. 

Jedná se o nástroj pro kontrolu naplňování jednotlivých cílů a plánů podniku, které byly 

v minulosti stanoveny a měly by být dosaženy. Nejpoužívanějšími ukazateli jsou 

ukazatelé rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. Udávají ucelený přehled o tom, 

jak společnost efektivně využívá jednotlivá aktiva, jak výnosné jsou jednotlivé investice 

kapitálu, jak si společnost vede z hlediska placení svých závazků a naopak, zda není 
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problém s včasnou úhradou na straně odběratelů nebo hodnotí společnost z hlediska 

zadluženosti atd.. (1) 

Finanční analýza neslouží jen na hodnocení minulosti, ale také je podkladem pro 

následné finanční plánování a rozhodování. Výsledkem finančního plánování je 

stanovení budoucích hodnot, které mají být dosaženy. Může se jednat o dosažení 

určitého tržního podílu, maximalizace zisku nebo maximalizace tržní hodnoty. 

V procesu finančního plánování musí být vytvořen také plán, jakým způsobem a 

pomocí jakých nástrojů bude jednotlivých hodnot dosaženo. (31) Činností finančního 

rozhodování je určení optimálního způsobu využití volných finančních prostředků tak, 

aby byla zajištěna co nejvyšší efektivita a výnosnost. Dalšími úkoly jsou například 

zajištění potřebných zdrojů pro provozní činnost, rozhodnutí o struktuře kapitálu a o 

způsobu jeho obstarání apod.. (31) 

Jedno z hlavních měřítek pro hodnocení výkonnosti podniku je výsledek hospodaření 

společnosti, může se jednat o zisk nebo ztrátu. Výsledek hospodaření je rozdíl mezi 

celkovými výnosy a náklady společnosti. Může být vyjádřen a použit v několika 

podobách. (1) 

 EAT – hospodářský výsledek po zdanění 

 EBT – hospodářský výsledek před zdaněním 

 EBIT – hospodářský výsledek před úroky a zdaněním 

 EBITDA – hospodářský výsledek před úroky, zdaněním a odpisy. (1) 

 

3.8.1 Ukazatele rentability 

Rentabilita, resp. výnosnost vloženého kapitálu, je měřítkem schopnosti dosahovat zisku 

použitím investovaného kapitálu, tj. schopnosti podniku vytvářet nové zdroje. (1) 

Ukazatele rentability slouží pro analýzu společnosti z hlediska efektivnosti 

(profitability) obchodní činnosti. Jsou nositelé informací o výnosnosti vloženého 

kapitálu. Mezi hlavní posuzované parametry pro hodnocení výnosnosti patří aktiva, 

vlastní kapitál, tržby, vložený kapitál atd. Tyto jednotlivé položky jsou dávány do 

poměru se ziskem, přičemž se může jednat jak o EBIT, tak o EAT. Interpretace všech 
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ukazatelů rentability je totožná, výsledek každého z nich udává, kolik Kč zisku připadá 

na jednu Kč posuzovaného parametru. 

 

Rentabilita aktiv – ROA 

Rentabilita aktiv je považována za klíčového ukazatele při posuzování rentability 

společnosti. Je také nazývána jako produkční síla podniku. Tento ukazatel dává do 

poměru zisk a celkový majetek společnosti, přičemž nerozlišuje, jakým způsobem byl 

tento majetek financován, jestli byl pořízen z vlastních nebo cizích zdrojů. (10) 

Rentabilita aktiv se vypočítá jako:  

     
    

              
 

 

 

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE  

Rentabilita vlastního kapitálu informuje o tom, jaká je výnosnost vloženého kapitálu, 

který do podniku vložili vlastníci společnosti. Udává, kolik Kč ze zisku připadá na 

jednu korunu investovaného kapitálu. (10)  

Rentabilita vlastního kapitálu se vypočítá jako:  

    
    

               
 

 

Rentabilita tržeb – ROS 

Rentabilita tržeb je také označována jako zisková marže podniku. (1) Udává, kolik Kč 

zisku dokáže podnik vyprodukovat z 1 Kč tržeb. 

Rentabilita tržeb se vypočítá jako:  
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Rentabilita investovaného kapitálu – ROI 

Rentabilita investovaného kapitálu je často využívána pro měření výnosnosti 

dlouhodobého kapitálu. (1) 

Rentabilita investovaného kapitálu se vypočítá jako:  

    
    

               
 

 

3.8.2 Ukazatele likvidity 

Likvidita čili schopnost společnosti hradit své závazky včas. Ukazatele likvidity dávají 

do poměru oběžná aktiva, která lze relativně rychle přeměnit na peněžní prostředky, 

s krátkodobými závazky, které společnost musí uhradit. Za nejlikvidnější položku aktiv 

je považován finanční majetek, potom jsou to krátkodobé pohledávky a nejméně 

likvidní položkou oběžného majetku jsou zásoby. (1) Zajištění požadované likvidity je 

základem pro dlouhodobé fungování společnosti. Pokud společnost vykazuje příliš 

vysokou likviditu, potom společnost zbytečně drží prostředky, které ji nepřináší téměř 

žádný výnos. Tato skutečnost snižuje rentabilitu. Naopak pokud společnost dosahuje 

v této oblasti příliš nízkých hodnot, příčina může být v malém množství zásob nebo 

v nedostatku peněžních prostředků. (10) 

 

Běžná likvidita 

Udává, kolikrát je společnost schopna uhradit všechny své krátkodobé závazky, pokud 

by proměnila všechna svá oběžná aktiva na peněžní prostředky. (10) 

 

Běžná likvidita se vypočítá jako: 

                
             

                  
 

Doporučovanými hodnotami pro tento parametr jsou 1,5 – 2,5. (10) 
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Pohotová likvidita 

U pohotové likvidity jsou oběžná aktiva ponížena o zásoby, které v případě oběžného 

majetku představují nejméně likvidní položku. (10) 

Pohotová likvidita se vypočítá jako: 

                   
                    

                  
 

Doporučovanými hodnotami pro tento parametr jsou 1 – 1,5. (10) 

 

Okamžitá likvidita  

U okamžité likvidity se do poměru s krátkodobými závazky dává pouze finanční 

majetek, který je zastoupen peněžními prostředky v pokladně, na účtech a také 

obchodovatelné cenné papíry. (10) 

Okamžitá likvidita se vypočítá jako: 

                   
                                    

                  
 

Doporučovanými hodnotami pro tento parametr jsou 0,2 – 0,5. (10) 

 

3.8.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti informují o tom, z jaké části společnost financuje svoji činnost 

z vlastních a cizích zdrojů. V tomto ohledu je důležité najít optimální poměr těchto 

dvou druhů financování činnosti tak, aby byla zajištěna co nejvyšší výnosnost využití 

těchto finančních prostředků. (7) Ukazatelé zadluženosti udávají míru rizika, kterou si 

společnost nese při současné kapitálové struktuře. Se zvyšující se mírou dluhového 

zatížení se zvyšuje i riziko, že společnost nebude schopna dostát svým závazkům. (32) 

Cizí kapitál je ovšem pro společnost výhodnější než vlastní kapitál, proto určitá míra 

zadlužení je žádoucí. Cizí kapitál sebou nese nákladové úroky, které představují cenu, 

za kterou byl daný kapitál pořízen. Ve výsledku hospodaření ovšem tyto úroky snižují 
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výslednou hodnotu VH, ze které potom společnosti musí odvádět daň, tudíž po snížení 

bude výše zaplacené daně nižší, než kdyby byl použit jen vlastní kapitál. (32) 

 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost zahrnuje veškerý cizí kapitál, kterým jsou krátkodobé závazky, 

dlouhodobé závazky i bankovní úvěry. (7) Tento ukazatel je vyjádřen jako podíl cizích 

zdrojů k celkovým aktivům. Podle literatur jsou doporučované hodnoty zadlužení mezi 

30-60%, ovšem při hodnocení je zapotřebí se také zaměřit na odvětví, ve kterém daná 

společnost provádí svoji obchodní činnost. (32) 

 Celková zadluženost se vypočítá se jako: 

                    
            

              
 

 

Míra zadluženosti 

Dalším často využívaným ukazatelem hodnocení zadluženosti je míra zadluženosti. 

Míra zadluženosti je vyjádřena jako poměr cizího a vlastního kapitálu. Tímto 

ukazatelem se ve značné míře zaobírají bankovní instituce při poskytování úvěru. 

S vyšším poměrem cizího kapitálu je také spojeno vyšší riziko nesplacení závazků 

společnosti vůči svým věřitelům. (32) 

V ideálním případě by výše cizího kapitálu neměla být vyšší než 1,5 krát hodnota 

vlastního kapitálu. Samozřejmě za nejlepší se pokládá, pokud je vlastní kapitál vyšší 

než cizí zdroje. (8) 

Míra zadluženosti se vypočítá jako:  

                  
           

               
  

 

Ukazatel úrokového krytí 

Tento ukazatel poskytuje informace o tom, kolikrát je hodnota VH před zdaněním vyšší 

než jsou nákladové úroky. Neboli informuje o tom, jak je společnost schopna hradit své 
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úroky. Samozřejmě čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím je společnost hodnocena 

lépe. Spodní hranice doporučovaných hodnot je 3, ovšem optimální výše by se měla 

pohybovat kolem 6-8. (33) 

 Úrokové krytí se vypočítá jako: 

              
    

               
 

 

3.8.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatelé aktivity slouží k získání přehledu o efektivnosti využití jednotlivých položek 

majetku. Díky nim mohou být odhaleny určité problémy. Společnosti mohou například 

odhalit problém v oblasti nedostatečného množství produktivního kapitálu nebo může 

naopak nastat situace, kdy společnost dostatečně nevyužívá svoje aktiva a tím vznikají 

přebytečné náklady pro společnost. (10) 

V praxi se využívají dva druhy: 

 počet obratů (obratovostí) – kolikrát se daný majetek společnosti přemění 

v peněžní prostředky za určité období 

 doba obratu – za jak dlouho se daný majetek společnosti promění v peněžní 

prostředky 

 

Obrat aktiv 

Obrat celkových aktiv udává, jak efektivně společnost hospodaří se všemi svými aktivy, 

bez ohledu na to, jakým způsobem jsou tyto aktiva financována. Informuje o tom, 

kolikrát jsou celková aktiva společnosti přeměněna na peněžní prostředky během 

jednoho roku. Minimální hodnota tohoto ukazatele by měla být 1, ovšem čím vyšší je 

tato hodnota, tím efektivněji společnost hospodaří se svými aktivy. (33) 

 Obrat aktiv se vypočítá jako: 
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Hodnota ukazatele by se měla pohybovat nad hodnotou 1. 

 

Obrat zásob 

Obrat zásob vyjadřuje, kolikrát jsou zásoby během jednoho roku prodány a znovu 

naskladněny. Tento ukazatel by měl být porovnáván s průměrnými hodnotami v daném 

odvětví. Pokud se ukáže, že společnost vykazuje vyšší hodnoty, než jsou průměrné, 

znamená to, že společnost nedrží zbytečné množství zásob, které představují nejméně 

likvidní položku oběžného majetku a nevynakládá zbytečné finanční prostředky na 

jejich skladování. (33) 

Obrat zásob se vypočítá jako: 

            
     

      
 

 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob podává velmi obdobné informace jako obrat zásob. U obratu zásob 

se jedná o to, kolikrát jsou zásoby během roku prodány a následně znovu naskladněny, 

u doby obratu zásob je zjišťována doba, po kterou jsou tyto aktiva držena v podniku, 

než dojde k jejich spotřebování či prodeji. (7) 

Doba obratu zásob se vypočítá jako:  

                  
      

 
     
    

 

 

Doba obratu pohledávek 

Doba splatnosti pohledávek vyjadřuje, jak dlouho trvá, než dojde k jejich úhradě. 

Během této doby vlastně společnost poskytuje bezúroční obchodní úvěr svým 

odběratelům. (7) 
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 Doba obratu pohledávek se vypočítá jako: 

                       
          

 
     
    

 

 

Doba obratu krátkodobých závazků 

Ukazatel informuje o tom, jak dlouho společnosti trvá úhrada svých krátkodobých 

závazků. O dobu obratu závazků se především zajímají věřitelé. (33) 

Doba splatnosti krátkodobých závazků se vypočítá jako: 

                                 
                  

 
     
   

 
 

 

3.9 Strategická analýza 

Strategie je základem pro predikci vývoje společnosti. Právě od strategie se odvíjí 

veškeré rozhodování a fungování společnosti. (13) Strategie musí být úzce spjata 

s taktikou. Nelze, aby strategie účinně fungovala bez taktiky a naopak taktika fungovala 

nezávisle na strategii. Pokud společnost chce dosáhnout požadovaného cíle, je 

zapotřebí, aby taktika byla odvozena od strategie a byla bližším upřesněním plánu, jak 

dosáhnout požadovaného výsledku. (12) Určení strategie je jednou ze základních 

činností každého podniku. Je zásadní pro budoucí fungování společnosti a také pro 

zajištění konkurenceschopnosti na daném trhu. Trh, konkurence, odběratelé i odvětví se 

neustále vyvíjí, proto každá strategie má svoji životnost a je zapotřebí ji po určitém 

časovém intervalu aktualizovat s ohledem na aktuální podmínky na trhu. (15) Pro určení 

nové strategie je zapotřebí provést strategickou analýzu současného stavu společnosti a 

také jejího okolí a na základě zjištěných výsledků zvolit takovou strategii, která zajistí 

společnosti podmínky pro fungování a také zajistí výhodnou konkurenční pozici. (16) 
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Jednotlivé dílčí kroky při tvorbě strategie: 

1. Provedení strategické analýzy 

2. Určení vhodné strategie 

3. Zvolení nejoptimálnější varianty 

4. Aplikace zvolené strategie 

5. Kontrola fungování nové strategie (16) 

Strategická analýza obsahuje různé metody sloužící k detekování možných 

nebezpečných situací, kterým by společnost mohla v budoucnu čelit. Určité metody jsou 

zaměřené především na společnost a na analýzu vnitřního prostředí, avšak strategická 

analýza obsahuje i širokou škálu metodik, které se zaměřují především na makrookolí, 

vývoj odvětví, technologií, trhu, konkurence, odběratelů apod. (14) 

Cílem těchto analýz je identifikace, analýza a zhodnocení jednotlivých potenciálních 

rizikových situací, kterým může společnost v budoucnu čelit. Tyto faktory mohou mít 

výrazný vliv na určení strategie společnosti a tvorbu obchodních cílů podniku. (14) 

Základními metodami strategické analýzy jsou: 

 Porterův model pěti sil 

 SLEPT analýza 

 7S analýza 

 SWOT analýza 

 

3.9.1 Porterův model pěti sil 

Základem Porterovy analýzy je identifikace základních faktorů, které ovlivňují 

atraktivitu a výnosnost daného tržního prostředí. Pět sil představuje konkurenční 

faktory, které ovlivňují chování a strategii jednotlivých podniků v daném odvětví. (17) 

Tyto faktory jsou úzce spojeny, proto změna jednoho faktoru výrazně ovlivní chování 

jiného faktoru. Výsledkem této analýzy je určitá predikce chování jednotlivých 

účastníků, odvozená na základě vývojových trendů, vypozorovaných v daném prostředí. 

(18) 
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Na Obrázku 5 je vyobrazeno grafické znázornění Porterovy analýzy. 

 

Obrázek 5: Porterův model pěti sil (Zdroj:16) 

 

3.9.2 SLEPT analýza 

Podstatou této metodiky je analýza vnějšího prostředí. Jedná se o průzkum národního 

trhu, na kterém daná společnost provozuje svoje aktivity. Chod společností je významně 

ovlivňován zákony, omezeními a změnami, které jsou na daném trhu. Získané 

informace z této analýzy tvoří důležitou součást podkladů pro strategické řízení 

podniku. SLEPT analýza je zaměřena na oblasti sociální, legislativní, ekonomické, 

politické, technické a ekologické. (19) Jakákoliv změna v daných oblastech může pro 

podnik znamenat velké riziko, ale také velkou příležitost, proto je zapotřebí včas tyto 

změny identifikovat, či predikovat, aby společnost mohla zaujmout opatření, které by 

eliminovali možné problémy související s touto změnou nebo naopak využila blížící se 

příležitosti. (20) 
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3.9.3 SWOT analýza 

Je jednou z nejčastějších používaných metod pro hodnocení současného stavu 

společnosti. Zaměřuje se na interní aktivity podniku a detekuje její silné a slabé stránky. 

Dále je také zaměřena na vnější prostředí společnosti a sním spojené příležitosti a 

hrozby. Na základě této analýzy by společnost měla zaujmout takové postavení, díky 

kterému eliminuje svoje slabé stránky a hrozby spojené s aktivitou na daném trhu a 

naopak by měla využít svých silných stránek a příležitostí, které ji jsou v daném tržním 

prostředí nabízeny. (17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silné stránky (Strenghts) 

= skutečnosti, které přinášejí výhody 

jak podniku, tak i zákazníkům 

Slabé stránky (Weaknesses) 

= to, v čem se podniku nedaří, nebo 

v čem se jiným podnikům daří lépe 

Příležitosti (Oportunities) 

= faktory, které mohou zvýšit 

poptávku, spokojenost zákazníků či 

přinést podniku úspěch 

Hrozby (Thearts) 

= skutečnosti, trendy, události, které 

mohou zapříčinit snížení poptávky či 

snížení spokojenosti zákazníků 

Tabulka 2: SWOT analýza (Zdroj: Vlastní zpracování dle (21)) 
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Obrázek 6: SWOT analýza (Zdroj: (21)) 
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4 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

NC Line a.s. je společnost s dlouholetou historií, působí na trhu již od roku 1993. Byla 

založena sedmi společníky jako společnost s ručením omezeným. Od jejího založení až 

po současnost společnost neustále roste, a to jak z hlediska obratu, počtu zaměstnanců, 

výrobní plochy atd. Výjimkou byl pouze rok 2008, kdy společnost z důvodu 

ekonomické krize na světových trzích zaznamenala pokles. 30. Listopadu 2015 

proběhla fúze sloučením společností NC Line s.r.o. a Sulwit s.r.o. a od 1.prosince 2015 

se společnost stala akciovou společností NC Line a.s. 

Společnost disponuje dvěma provozními areály, a to ve městech Suchdol nad Odrou a 

Studénka. Sídlo společnosti je ve městě Suchdol nad Odrou. Společnost v současnosti 

zaměstnává přes 400 zaměstnanců, celková velikost areálu je 25 000 m
2
,
 
z toho výrobní 

a skladová plocha je 16 000 m
2
. (24) 

 

Obrázek 7: Logo společnosti NC Line (Zdroj: (24)) 

 

4.1 Základní údaje o společnosti dle OR 

Vznik společnosti:  23. dubna 2015 

Obchodní firma: NC Line a.s. 

Sídlo:   Komenského 233,  

742 01, Suchdol nad Odrou 

IČO:    040 20 022 
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Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona; Zámečnictví, nástrojařství; Montáž, 

opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; Galvanizerství, 

smalterství 

Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

Statutární orgán: Představenstvo 

 Člen představenstva:   Antonín Witos – 50 % základního kapitálu 

 Člen představenstva:   Josef Bureš MBA, MSc.  

 Předseda představenstva: Petr Šulek – 50 % základního kapitálu 

Způsob jednání: Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jednají  

  navenek dva členové představenstva společně. 

 

Akcie:  100ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě 

ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč 

 

Základní kapitál: 10 000 000 Kč 

 

      

4.2 Organizační struktura společnosti 

Na Obrázku 8 je zobrazena organizační struktura společnosti, v jejímž čele se nachází 

představenstvo, které se skládá ze předsedy představenstva a dvou členů představenstva. 

 

 

 

 

 

 

 

Představenstvo 

Personální 

oddělení 

oddělení 

od 

 

Oddělení IT Úsek provozně 

správní 

Controlling Sekretariát 

Obchodní 

úsek 
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Technický 
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Výrobní 
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Úsek 
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Úsek 
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Obrázek 8: Organizační struktura společnosti NC Line a.s. (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Společnost NC Line a.s. v současnosti zaměstnává 408 lidí, z toho je 11 osob hlavními 

řídícími pracovníky. Fluktuace pracovníků není nijak výrazná, nejvíce lidí společnost 

zaměstnávala v roce 2017, kde vzrostlo množství zaměstnanců o 19. Co se týče 

mzdových nákladů, tyto v posledním sledovaném roce výrazně stouply, navzdory tomu, 

že došlo k mírnému poklesu zaměstnanců v tomto roce. Tento nárůst byl způsoben tím, 

že společnost přijala velké množství nevýrobních pracovníků do vedoucích pozic 

v jednotlivých sektorech. 

 

4.3 Výrobní program 

Společnost NC LINE a.s. poskytuje kompletní servis v oblasti zpracování plechů, jejich 

služby zahrnují řezání laserem, CNC vysekávání, ohýbání plechů, svařování, další 

zámečnické práce i povrchové úpravy.  

Klíčovým milníkem bylo pro společnost získání certifikátu systému managementu 

kvality ISO 9001 v roce 2000 od auditorské firmy Lloyd´s Register Quality Assurance, 

díky němuž mohla společnost svoje pole působení rozšířit na západoevropské trhy. 

Dalším významným momentem pro společnost nastal v roce 2005, kdy společnost 

získala certifikát ISO 3834-2:2005 pro svařování. (24) 

 

4.4 Zákazníci  

Společnost NC Line a.s. poskytuje svoje služby převážně zahraničním klientům, 

a to z 85 %. Největší procento zakázek tvoří dodávka komponent pro manipulační 

techniku LINDE MATERIAL HANDLING GMBH a pro společnost KION GROUP 

AG. Tyto zakázky tvoří cca 40 % celkových zakázek společnosti. Dalším významným 

partnerem je společnost PRO-LOGIK s.r.o., pro kterou společnost vyrábí součástky pro 

stavební stoje LIEBHERR, kde zakázky tvoří 20 %. Zbylých 40 % tvoří zakázky pro 

GE MEDICAL (mamografy), WORKCAT (sedačky do vlaku), SIEMENS a ostatní 

nárazové zakázky. Na Grafu 1 je zobrazen procentuální přehled exportu do zahraničí a 

také dodávky na tuzemský trh. 



 

 

 

 

45 

 

 

 

Graf 1: Obrat dle zemí pro rok 2019 (Zdroj: (24)) 
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4.5 Konkurenční společnosti 

4.5.1 Společnost KASPER KOVO s.r.o. 

Tato česká společnost působí na trhu již od roku 1992. Je členem skupiny KASPER 

Group, kam spadají ještě společnosti KASPER TS, zajištující spedice, nadměrné 

náklady a skladování, dále pak KASPER CZ, která se zabývá výrobou dřevěných 

nosných konstrukcí a společnost KASPER DESIGN, která se zaměřuje na výroby 

designových výrobků pro dům i zahradu. KASPER KOVO je společnost s ručením 

omezeným, jejíž hlavní činností je zakázková výroba produktů z plechu. Společnost 

působí převážně na zahraničním trhu, cca 80% svojí výroby expeduje do zahraničí. 

Společnost má tři provozovny, přičemž dvě se nachází v Trutnově a jedna v Malých 

Svatoňovicích. (25) 

 

 

Obrázek 9: Logo společnosti KASPER KOVO s.r.o. (Zdroj: (25)) 

 

Rok vzniku: 1992 

Stát: Česká republika 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Sídlo společnosti: Trutnov 

Celková plocha provozoven: 110 000 m
2 

Výrobní a skladová plocha: 25 000 m
2 

Základní kapitál: 9 000 000 Kč
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4.5.2 Společnost ZAMET s.r.o. 

Založení společnosti spadá do devadesátých let, společnost během své existence prošla 

mnoha organizačními a majetkovými změnami. Jedná se o ryze rodinný podnik, který 

disponuje třemi provozovnami, které se nachází v Novém Hrozenkově, Halekově a 

Huslenkách. Hlavní podnikatelskou činností je zakázková výroba provedená na základě 

dodané výkresové dokumentace, jedná se především o komponenty pro stavební stroje, 

manipulační techniku, zemědělské stroje a součástky pro energetické zařízení. Zaměřuje 

se jak na tuzemský, tak i na zahraniční trh, kde by ovšem svoji pozici chtěla společnost 

navýšit. (26) 

 

 

Obrázek 10: Logo společnosti ZAMET (Zdroj: (26)) 

 

Rok vzniku: 1991 

Stát: Česká republika 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Sídlo společnosti: Nový Hrozenkov 

Základní kapitál: 10 000 000 Kč
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4.5.3 Společnost J.M. Kapa s.r.o. 

J.M.Kapa je česká společnost zabývající se strojírenskou výrobou, převážně výrobou 

plechových dílů. Byla založena čtyřmi společníky v roce 1994. Společnost si od svého 

založení pronajímala prostory od ZEZ Praha, závod Kolín, následně v roce 1996 

odkoupila první část daného areálu, o dva roky později druhou část a zbylé pronajímané 

prostory získala v roce 2010. Společnost od roku 2011 disponuje novým výrobním 

prostorem, kde vybudovala novou lakovnu a montážní centrum. Dodává své produkty 

nejen na tuzemský a evropský trh, ale také do Turecka, USA apod.. Cca 80% jejich 

zakázek tvoří zakázky pro zahraniční klientelu. Hlavními zákazníky jsou Ingersoll Rand 

Ltd. (27%), Elektrolux Roth (11%), Carrier (8%), Pester Gmbh (5%) atd.. (27) 

 

 

Obrázek 11: Logo společnosti J.M.Kapa (Zdroj: (27)) 

 

Rok vzniku: 1994 

Stát: Česká republika 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Sídlo společnosti: Kolín 

Základní kapitál: 10 000 000 Kč
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4.5.4 Společnost IMC Slovakia s.r.o. 

Společnost IMC Slovakia se zabývá výrobou složitých strojů a linek již více než 20 let. 

Sídlo společnosti se nachází na Slovensku ve městě Považská Bystrice. Díky 

dlouholetým zkušenostem a moderním technologiím si vybudovala silnou pozici na 

slovenském trhu. Svoje produkty dodává v rámci celé Evropy, přičemž 

k nejvýznamnějším zákazníkům se řadí velké mezinárodní podniky z Německa, 

Holandska a Belgie. Společnost vyrábí komponenty, či celé stroje, pro různá odvětví 

průmyslu, jako jsou potravinářský, ocelářský, textilní apod.. Součástí společnosti IMC 

Slovakia s.r.o. je společnost Metal Servis Centre – IMC Slovakia s.r.o., která se 

zaměřuje na dodávku hliníkových materiálů, oceli atd.. (28) 

 

 

 

Obrázek 12: Logo společnosti IMC Slovakia (Zdroj: (28)) 

 

Rok vzniku: 1992 

Stát: Slovensko 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Sídlo společnosti: Považská Bystice 

Celková plocha areálu: 22 910 m
2 

Základní kapitál: 99 582 Euro (cca 2 500 000 Kč)
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4.5.5 Felgenhauer material handling  

Společnost Felgenhauer material handling se specializuje na obrábění plechu. Zaměřuje 

se na sofistikovanou zakázkovou výrobu, přičemž jednotlivé produkty mohou mít 

hmotnost od 1kg až po 16 tun. Její klientelu tvoří významné společnosti z těžebního 

průmyslu, jako JOY Mining Machinery nebo Caterpillar, dále společnosti vyrábějící 

manipulační techniku (Jungheinrich & KION) a v neposlední řadě vyrábí komponenty 

pro energetický sektor pro společnost Reuther a Vattenfall. Zaměřuje se především na 

evropský trh, své výrobky dává na export především do Německa, Itálie, Francie a 

Velké Británie. (29) 

 

 

Obrázek 13: Logo společsnoti Felgenhauer (Zdroj: (29)) 

 

Rok vzniku: 1994 

Stát: Polsko 

Právní forma: Limited partnership – Sp.K 

Sídlo společnosti: Wroclaw 

Základní kapitál: 2 990 807 Euro (cca 12 800 000 Kč) 
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4.5.6 BV Metaalwarenindustrie Witte van Moort 

Vznik společnosti se datuje již do padesátých let, kdy se ovšem jednalo jen o malou 

dílnu, která se zaměřovala ze začátku pouze na výrobu palivových nádrží pro mopedy. 

V roce 1960 se společnost rozrostla a byla postavena první továrna s vysoce 

specializovanými stroji. V osmdesátých letech byla jednou z prvních nizozemských 

společností, která začala pro obrábění plechu využívat 2D laser a svařovací roboty. 

Díky svým zkušenostem a kvalitě svých výrobků a služeb si vybudovala velmi dobrou 

pozici na trhu, jedná se o špičkového mezinárodního výrobce vysoce kvalitních 

plechových výrobků. Společnost vyrábí komponenty pro vysokozdvižné vozíky, 

stavební stroje, zemědělské stroje atd.. Společnost dokáže realizovat i velmi náročné 

zakázky, dokáže navrhnout řešení složitých konstrukčních problémů. Používá k tomu 

nejmodernější nástroje, přičemž když není správný nástroj k dispozici, dokáže ho 

navrhnout a vyrobit. 

 

 

Obrázek 14: Logo společnosti BV Metaalwarenindustrie Witte van Moort (Zdroj: (30)) 

 

Rok vzniku: 1960 

Stát: Nizozemsko 

Sídlo společnosti: CW Vriezenveen  

Základní kapitál: 45 854 Euro (cca 1 180 000 Kč)
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5 SITUAČNÍ ANALÝZA 

Tato dílčí část je zaměřena na analýzu vnějšího a vnitřního prostředí společnosti NC 

Line a.s.. Pro zkoumání těchto oblastí byla zvolena Porterova analýza, analýza SLEPTE 

a metoda 7S.  

5.1 Porterova analýza 

5.1.1 Riziko vstupu konkurence 

Nepřekonatelné bariéry pro vstup na trh nejsou, což pro společnost není příznivé. 

Nicméně největší bariérou je finanční náročnost pořízení technologií, které by byly 

konkurenční pro danou společnost. Tento trh je dostatečně obsazen, v posledních letech 

vzniklo mnoho nových společností, které se zabývají zpracováním plechu. Jedná se ale 

pouze o malé podnikatele, kteří nejsou pro společnost konkurencí, jelikož nedokážou 

poskytnout tak širokou nabídku služeb jako společnost NC Line a.s.. Aby vznikla takto 

velká společnost, která by byla konkurencí analyzované společnosti, potřebovala by na 

své založení velké množství finančních prostředků. Další výhoda spočívá v tom, že si 

společnost dlouhodobou působností na trhu už vybudovala dobré jméno a v případě 

velkých zakázek, kde je vysoký tlak na kvalitu, odběratelé raději přidělí zakázku 

společnosti s dobrou historií, než nově vzniklé společnosti, od které nemá žádné 

reference. 

 

5.1.2 Rivalita mezi konkurenty 

Společnost si během dlouholetého působení na trhu vybudovala silnou pozici a stálé 

zákazníky, což poskytuje jistou konkurenční výhodu. Stálé zakázky tvoří 80% 

celkových zakázek společnosti a ostatní jsou nahodilé či jednorázové. Konkurenční 

výhoda společnosti je v zázemí a zkušenostech a zároveň také ve vysoké odbornosti a 

specializovanosti, díky které může společnost vyrobit sofistikovanější výrobky než 

konkurence. Tahle výhoda se občas stává i nevýhodou, jelikož společnost díky své 

velikosti zaměstnává značné množství nevýrobního personálu a tím vznikají vysoké 

provozní náklady, proto při menší zakázce, která neprojde celým výrobním procesem, 
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nemůže cenově konkurovat jiným společnostem, které se zaměřují pouze na tuto 

činnost. Může ovšem konkurovat v kvalitě těchto služeb. 

Společnost musí neustále sledovat své konkurenty, jejich poskytované služby a jejich 

vývoj, aby si udržela svoji konkurenceschopnost. Musí neustále zdokonalovat výrobní 

procesy, zdokonalovat kvalitu svých výrobků a dále také dbát na poprodejní servis. 

Pokud by společnost v něčem zaostala, mohlo by dojít k tomu, že dlouhodobí partneři 

přejdou ke konkurenci, která jim poskytne kvalitnější produkty či servis.  

 

5.1.3 Vyjednávací síla dodavatelů 

Hlavním výrobním materiálem je plech. Nákup je zprostředkován přes výběrové řízení, 

kde hlavním kritériem je zejména kvalita, jelikož si společnost zakládá na kvalitě svých 

výrobků a bez kvalitního materiálu by to nebylo možné, ale zároveň jde i o cenu. 

Vyjednávací síla dodavatelů se liší v závislosti na materiálu. Pokud se jedná o materiál, 

který poskytuje pouze jedna nebo dvě společnosti, vyjednávací síla dodavatelů je 

vysoká, jelikož společnost tyto komponenty potřebuje k výrobě svých produktů. Pokud 

se ovšem jedná o materiál, který nabízí široké spektrum společností, vyjednávací síla je 

v tomto případě minimální. Pokud je nabízená cena na trhu příznivá, materiál se 

nakupuje kvartálně ve větším množství, naopak při vysoké ceně jsou nákupy materiálu 

menší a četnější. 

 

5.1.4 Vyjednávací síla odběratelů 

Jelikož na trhu je velké množství společností, které nabízí tyto služby, vyjednávací síla 

odběratelů je poměrně veliká. Samozřejmě závisí na druhu zakázky. Pokud se jedná 

pouze o částečnou výrobu, společnost o tuto zakázku nijak zvlášť nebojuje, jelikož díky 

tomu může vzniknout nerovnoměrné využití výrobních úseků a výnosnost těchto 

zakázek není moc veliká. V případě, že takovou zakázku dostane, je možnost ji 

postoupit kooperující společnosti, která za postoupení poskytne provizi. Pokud se 

ovšem jedná o větší zakázky, které by společnosti přinesly velký zisk, potom je 

vyjednávací síla odběratelů vysoká, jelikož společnost o tuto zakázku nechce přijít. 
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Zákazníci mohou provádět úpravy v projektu i po přidělení zakázky, což komplikuje 

přípravu výroby daného komponentu. Fixační doba, ve které už zákazník nemůže 

provádět žádné změny, jsou tři týdny, ze strany zákazníků je však vytvářen velký tlak 

na to, aby se tato doba zkrátila na dva týdny.  

 

5.1.5 Hrozba substitutů 

Existence substitutů v současné době není, to samozřejmě neznamená, že nikdy nemůže 

přijít. V současné době neexistuje adekvátní náhrada za služby, které společnost NC 

Line a.s. nabízí. Požadované výrobky mohou vzniknout jen zpracováním ocelového 

hutního materiálu, především plechu, ke kterému se využívá konkrétní druh technologií. 

Nicméně toto neznamená, že tato hrozba nemůže někdy v budoucnu nastat, vzhledem 

k nebývalému rozvoji technologií v posledních desítkách let.  

 

5.2 SLEPT Analýza 

5.2.1 Sociální faktory 

Sídlo společnosti se nachází v Moravskoslezském kraji, což je třetí nejlidnatější kraj 

v České republice. Nezaměstnanost v tomto kraji je v současnosti 4,10%, což je dle 

údajů ČSÚ nejvyšší nezaměstnanost v republice. Pro společnost je tento údaj pozitivní, 

jelikož v případě potřeby přijetí nového zaměstnance dává reálnou možnost takového 

člověka najít. Průměrná hrubá mzda v tomto kraji dle ČSÚ činí 30 207 Kč. Společnost 

nabízí dobré platové podmínky, takže i tento faktor působí pozitivně. Sídlo a hlavní 

provozovna se nachází v blízkosti dálnice D1, což je velkou výhodou z hlediska 

dopravní dostupnosti pro zaměstnance, ale i pro transport nákupu i odbytu. 

 

5.2.2 Legislativa 

Společnost musí dodržovat platné zákony nejen v oblasti svého oboru, ale také v oblasti 

ekologie, zejména pak Zákon o vodách, Zákon o odpadech a Zákon o ovzduší, včetně 
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všech platných vyhlášek. Také musí při své činnosti vzít v úvahu zákon o posuzování 

vlivů na životní prostředí – proces EIA. Společnost se navíc nachází na hranici CHKO 

Poodří, s čímž souvisí zvýšené nároky na ekologii provozu.  

 

5.2.3 Ekonomika  

Výrobní program společnosti spadá do odvětví zpracovatelského průmyslu 

oddílu     CZ-NACE 25 – Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě 

strojů a zařízení. Největší podíl na trhu, co se týče tržeb, přidané hodnoty a počtu 

zaměstnanců zaujímají středně velké podniky, a to 1/3.  

Kovodělná výroba v České republice díky rozvoji strojírenského průmyslu neustále 

roste. Díky tomu lze v posledních letech sledovat nárůst hlavních ekonomických 

ukazatelů v tomto oddílu viz Obrázek 15. Ve sledovaných letech došlo k výraznému 

nárůstu tržeb, přidané hodnoty, průměrné mzdy i produktivity práce.  

 

Obrázek 15: Hlavní ekonomické ukazatele oddílu CZ-NACE 25 v ČR (Zdroj: (38)) 
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5.2.4 Politické faktory 

Politická stabilita je pro všechny společnosti jedním z důležitých faktorů, jelikož musí 

zohlednit veškeré zásahy vlády do chodu společnosti (např. daňová politika, dotační 

politika, investiční politika apod.), které mohou ovlivnit pozitivně i negativně chod 

společnosti. Dle hodnocení evropské komise je politická situace v ČR stabilní. Vláda 

byla zvolena v roce 2017 na základě voleb do poslanecké sněmovny parlamentu České 

republiky, úřadu se ujala v roce 2018 a trvá dosud. Další volby budou v roce 2022, 

vzhledem k rozložení politických sil v poslanecké sněmovně je nízká pravděpodobnost 

předčasných voleb.  

 

5.2.5 Technologické faktory 

Nové dostupné technologie by zajistily vyšší kvalitu výrobků a v případě robotizace a 

automatizace výrobního procesu by se díky nim zamezilo chybě lidského faktoru. 

Společnost se snaží držet krok s konkurencí a svoji výrobu již částečně zautomatizovala. 

Dále jsou také nové technologie úspornější, takže náklady na provoz by se díky nim 

snížily. Společnost neustále musí monitorovat svoji konkurenci, aby za ní nezaostala a 

mohla být stále konkurenceschopná. 

 

5.3 Metoda 7S 

5.3.1 Strategie 

Hlavním cílem společnosti je uspokojení potřeb zákazníka a neustálé zlepšování. 

Společnost si je vědoma, že pokud chce udržet vysokou kvalitu svých výrobků a 

zvyšovat svoji výkonnost, musí mít kvalifikované zaměstnance. Na svých webových 

stránkách deklaruje politiku kvality, ke které se tímto zavazuje. Proto se soustředí na 

zvyšování jejich kvalifikace a znalostí v oblastech, které pro svou práci potřebují. Na 

tuto činnost čerpala společnost finanční prostředky také od Úřadu práce z programu 

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II.  Zároveň jsou marketingové a PR 

aktivity zaměřeny nejen na posílení značky NC Line a.s. jako kvalitního dodavatele, ale 
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také jako spolehlivého, perspektivního, technicky sofistikovaného a rozvíjejícího se 

zaměstnavatele, aby se do společnosti přilákali odborníci z tohoto odvětví. 

Společnost začala pracovat na projektu zvýšení vnitřní efektivity, interní optimalizace, 

podpoře dodržování vysoké kvality výstupů a podpoře inovací. Součástí tohoto projektu 

je také zavádění štíhlé výroby – 5S aleen. Projekt byl průběžně podporován 

systematickou a uváženou investiční aktivitou směřující nejen do výrobních technologií 

a do podpory vnitřní logistiky, ale i do zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců. 

V těchto aktivitách chce společnost pokračovat i v následujících letech. 

 

5.3.2 Struktura 

Před čtyřmi lety se společnost NC Line stala akciovou společností. Společnost 

disponuje dvěma provozními areály, a to ve městech Suchdol nad Odrou a Studénka. 

V čele organizační struktury je představenstvo, které se skládá ze dvou členů 

představenstva Antonína Witose a Josefa Bureše MBA, MSc a předsedy představenstva 

Petra Šulka. Za společnost jedná představenstvo a navenek rozhodují vždy dva členové 

představenstva společně. Za každý výrobní úsek odpovídá vedoucí, který má 

odpovědnost za daný úsek. Společnost v současné době zaměstnává 408 lidí. 

Podrobnější struktura organizace se nachází v první části této práce. 

   

5.3.3 Systémy 

V průběhu roku 2018 započaly přípravy na změnu podnikového informačního systému. 

Společnost si od jeho zavedení slibuje významnou podporu při optimalizaci procesů a 

zvýšení produktivity práce. Zavedení tohoto systému je naplánováno na červen roku 

2020. 

 

5.3.4 Schopnosti 

Potřebné požadavky na vzdělání a kvalifikaci zaměstnanců se různí s ohledem na 

pracovní pozici. Pro řadové zaměstnance výrobních úseků je kladem důraz na manuální 
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zručnost, dokonalé zvládnutí práce se stroji, preciznost a zodpovědnost. Tito pracovníci 

jsou hodnoceni na základě odvedené práce, díky tomu jde posoudit, jak výkonný každý 

pracovník je. Co se týče středního managementu, tady je kladen důraz na řídící 

schopnosti, schopnost komunikace s podřízenými a také se liší dle odborného zaměření 

vedoucího. Dále pro TOP management je vedle komunikace zapotřebí znalost 

podnikatelského prostředí v dané oblasti podnikání a dokonalá znalost dané společnosti, 

organizační schopnosti, kreativita a asertivita. Jak už bylo výše zmíněno, v části 

„Strategie“, společnost se soustředí na zvyšování kvalifikace a znalostí zaměstnanců, 

proto zaměstnanci pravidelně absolvují školící semináře.  

 

5.3.5 Sdílené hodnoty 

Hlavním cílem společnosti je uspokojení požadavků zákazníků, udržení či zvýšení 

pozice na trhu a rozšíření svého pole působnosti. Tyto cíle zastává jak vedení 

společnosti, tak i ostatní zaměstnanci. Díky kvalifikovaným zaměstnancům, neustálému 

zlepšování výroby a inovací strojů je společnost schopna uspokojit i náročnější 

zákazníky. Společnost se nezaměřuje pouze na zákazníky, ale také na své zaměstnance, 

kterým nabízí celou řadu benefitů, protože si je vědoma, že spokojený zaměstnanec je 

věrný zaměstnanec.  

 

5.3.6 Spolupracovníci 

Společnost si je vědoma, že zaměstnanci a jejich potenciál jsou nesmírně důležité, proto 

nabízí svým současným zaměstnancům velké množství benefitů jako například 

dotované stravování, příspěvek na životní pojištění, náborový příspěvek na vybrané 

pozice, bezplatný právní a finanční servis, odborné a jazykové vzdělávání. Na svých 

webových stránkách uvádí volné pracovní pozice s tím, že pokud pozice neodpovídá 

představám uchazeče a jeho zaměření je odlišné, je otevřená možnosti nové pracovní 

pozice, která by obohatila chod společnosti. 

Aby byly zajištěny dobré vztahy na pracovištích, jsou ve společnosti jasně daná práva a 

povinnosti každého zaměstnance, odpovídající danému postavení ve společnosti. 
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Většina zaměstnanců ve výrobě je hodnocena na základě odvedené práce, čímž je 

nastaven spravedlivý systém odměňování. Ostatní zaměstnanci jsou hodnoceni na 

základě předem určených platebních podmínek. 

 

5.3.7 Styl 

V analyzované společnosti je použit spíše benevolentní autoritativní styl řízení. V čele 

společnosti je představenstvo, které rozhoduje v zásadních věcech společnosti. Ostatní 

rozhodnutí má na starosti TOP management, ten zadává úkoly a stanovuje plány pro 

střední management, který má potom na starosti plnění plánů v jednotlivých výrobních 

úsecích. Zároveň se ale vedení nebrání kreativitě svých zaměstnanců a rádi si 

vyslechnou případné náměty či připomínky. 
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6 BENCHMARKING 

Tato část je zaměřena na srovnání finanční výkonnosti společnosti NC Line a.s. 

s vybranými konkurenčními podniky. Všechny tyto společnosti budou hodnoceny 

z hlediska provozních ukazatelů, ukazatelů rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. 

Potřebné informace pro tuto analýzu jsou získány z účetních výkazů daných 

společností, dostupných na www.justice.cz a také z databáze Amadeus. Výsledné 

hodnoty jsou uváděny v českých korunách a pro přepočet z databáze Amadeus byly 

použity měnové kurzy, viz Tabulka 3. Hodnocení finanční výkonnosti je provedeno u 

všech společností za období let 2014-2018. Pro rok 2014 jsou použity hodnoty 

společnosti NC Line s.r.o., v dalších letech se již jedná o společnost NC Line a.s., dále 

jen NC Line a.s.. 

 

Tabulka 3: Vývoj kurzu EURA v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle (35)) 

Kurz EURO (Kč) 

2014 2015 2016 2017 2018 

27,72 27,02 27,02 25,54 25,73 

 

6.1 Obchodní ukazatele 

Zisk, výše tržeb a obchodní marže jsou základními ukazateli pro hodnocení finanční 

výkonnosti podniku. Společnosti NC Line a.s. se meziročně daří navyšovat výši tržeb. 

K jedinému poklesu došlo v roce 2016, a to pouze o 2%. V roce 2017 a 2018 ale došlo 

k výraznému meziročnímu nárůstu o 15% a 17%. 

Na Grafu 2 je zobrazen vývoj tržeb NC Line a.s. a konkurenčních podniků, které byly 

pro tuto analýzu vybrány. KASPER KOVO s.r.o. má v posledních třech sledovaných 

letech velmi podobné hodnoty jako společnost NC Line a.s.. Výkonnějšími podniky 

z hlediska tržeb jsou IMC Slovakia, s.r.o. a Felgenhauer material handling sp. z o.o.. 

Jedná se o zahraniční konkurenty, kteří představují pro společnost významnou 

konkurenci a řadí se mezi špičky ve svém oboru. 

http://www.justice.cz/
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Graf 2: Vývoj tržeb společností v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle (35)) 

 

Tabulka 4: Vývoj tržeb společností v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle (35)) 

Tržby v tis. Kč 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

IMC Slovakia, s.r.o. 930 934 899 003 942 845 998 294 1 048 145 

Felgenhauer material handling sp z o.o. 401 332 518 518 638 314 705 807 887 215 

NC Line a.s. 571 603 565 674 553 005 633 395 680 803 

KASPER KOVO s.r.o. 467 946 510 964 546 772 602 142 630 513 

ZAMET, spol. s r.o. 317 375 352 118 340 047 487 627 556 366 

J.M.KAPA, s.r.o. 204 452 227 381 209 107 226 522 255 057 

 

Přidaná hodnota patří mezi důležité ukazatele ziskovosti, udává, jakou hodnotu podnik 

přidal k externě pořízeným vstupům, mezi které patři materiál, polotovary, služby apod. 

Graf 3 zobrazuje vývoj přidané hodnoty společnosti NC Line a.s. a dalších třech 

konkurenčních podniků. V tomto ohledu si společnost mezi těmito konkurenty vede 

nejlépe, což je ale ovlivněno tím, že mezi těmito konkurenty má ve sledovaném období 

nejvyšší výši tržeb. Přidaná hodnota samozřejmě kopíruje vývoj tržeb, proto má v této 
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oblasti velmi podobné hodnoty i společnost KASPER KOVO s.r.o., stejně jako u 

parametru tržeb. To značí, že procentuální hodnota tohoto ukazatele je velmi podobná. 

NC Line a.s. zaznamenala v roce 2016 významný meziroční pokles výše přidané 

hodnoty. Přidaná hodnota částečně kopíruje vývoj tržeb, takže propad v roce 2016 je 

způsoben poklesem tržeb v tomto roce. V následujících letech potom meziročně opět 

stoupla, stejně tak jako tržby.  

 

Graf 3: Vývoj přidané hodnoty vybraných společností v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle (35)) 

 

 

Tabulka 5: Vývoj přidané hodnoty vybraných společností v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle (35)) 

Přidaná hodnota v tis. Kč 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

NC Line a.s. 261 637 259 754 236 403 247 178 275 555 

KASPER KOVO s.r.o. 184 914 206 526 235 331 247 751 272 415 

ZAMET, spol. s r.o. 94 949 117 391 137 904 173 173 197 765 

J.M.KAPA, s.r.o. 60 807 69 059 70 554 73 160 84 312 
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6.2 Provozní ukazatele 

Ukazatelé provozní výkonnosti napomáhají managementu sledovat a řídit efektivnost a 

produktivitu jednotlivých aktivit uvnitř společnosti. Tyto ukazatelé jsou založeny na 

tokových veličinách, jako jsou například tržby, výkony, přidaná hodnota apod.. Podle 

těchto ukazatelů se měří zejména produktivita z přidané hodnoty, produktivita výkonů, 

nákladovost výnosů nebo zatíženost společnosti osobními náklady. 

V Tabulce 6 jsou uvedeny stavy zaměstnanců v jednotlivých analyzovaných letech. 

Společnost NC Line a.s. má téměř ve všech sledovaných letech nejvyšší počet 

zaměstnanců v porovnání s konkurenčními společnostmi. Relativně stejné množství 

zaměstnanců má opět společnost KASPER KOVO s.r.o.. 

 

Tabulka 6: Počet zaměstnanců společností v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle (35)) 

Počet zaměstnanců 

  2014 2015 2016 2017 2018 

IMC Slovakia, s.r.o. 225 225 225 225 275 

Felgenhauer material handling sp z o.o. 238 238 240 248 248 

NC Line a.s. 371 394 397 412 408 

KASPER KOVO s.r.o. 375 375 375 363 374 

ZAMET, spol. s r.o. 236 375 283 302 330 

J.M.KAPA, s.r.o. 150 160 150 159 155 

BV Metaalwarenindustrie Witte van Moort 173 173 170 170 172 

 

Pro eliminaci odlišností spojených s velikostí porovnávaných podniků, se lze dívat na 

výkonnost z pohledu sumy tržeb na jednoho pracovníka. 

Graf 4 zobrazuje vývoj tržeb na zaměstnance společnosti NC Line a.s. a jejich 

vybraných konkurentů. Společnost si nevede v tomto ohledu v porovnání s konkurencí 

moc dobře. V posledních dvou analyzovaných letech její hodnoty byly ze všech 

společností nejnižší, je to samozřejmě ovlivněno zejména tím, že společnost má velké 

množství zaměstnanců. Nejedná se pouze o výrobní personál, ale v posledních třech 

letech byl výrazně navýšen počet nevýrobních pracovníků, tak aby byla zajištěna 

dostatečná kontrola provozu a dosažena vyšší efektivita a produktivita práce. Ačkoli 
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došlo v každém sledovaném roce k nárůstu personálu, tak se společnosti daří 

v posledních třech letech zvyšovat tuto hodnotu a z toho lze usoudit, že i produktivita a 

efektivita práce se musela v daných letech zlepšit. 

 

 

Graf 4: Vývoj tržeb na zaměstnance společností v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

(35)) 

 

Tabulka 7: Vývoj tržeb na zaměstnance společností v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle (35)) 

Tržby na zaměstnance v tis. Kč 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

IMC Slovakia, s.r.o. 4 137 3 996 4 190 4 437 3 811 

Felgenhauer material handling sp z o.o. 1 686 2 179 2 660 2 846 3 577 

NC Line a.s. 1 541 1436 1 393 1 537 1 669 

KASPER KOVO s.r.o. 1 309 1 419 1 509 1 723 1 776 

ZAMET, spol. s r.o. 1 372 1 371 1 227 1 654 1 740 

J.M.KAPA, s.r.o. 2 650 2 606 2 492 2 466 2 654 
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Podíl osobních nákladů k tržbám poukazuje na to, jaká část (procento) tržeb zaujímají 

osobní náklady. Čím nižší je tento podíl, tím je to pro společnost výhodnější. 

Co se týče poměru osobních nákladů na tržbách, tak opět společnost vykazuje nejméně 

příznivé hodnoty ze všech podniků zahrnutých v této analýze. Společnost má zavedený 

systém odměňování většiny výrobního personálu na základě odvedené práce, takže 

velké množství mzdových nákladů se odvíjí podle množství a náročnosti zakázek, 

respektive prodaného zboží. Ve sledovaném období lze sledovat mírnou fluktuaci u 

všech konkurenčních podniků, kromě společností KASPER KOVO s.r.o. a J.M.KAPA, 

s.r.o., kde se poměr osobních nákladů na tržbách každoročně zvyšuje. 

 

 

Graf 5: Vývoj poměru osobních nákladů na tržbách společností v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle (35))  
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Tabulka 8: Vývoj poměru osobních nákladů na tržbách společností v letech 2014-2018 (Zdroj: 

Vlastní zpracování dle (35)) 

Osobní náklady/tržby v % 

 2014 2015 2016 2017 2018 

IMC Slovakia, s.r.o. 13,74 14,45 14,93 14,11 15,37 

Felgenhauer material handling sp z o.o. 10,27 11,33 11,91 14,83 13,30 

NC Line a.s. 38,95 33,29 35,88 33,22 34,53 

KASPER KOVO s.r.o. 27,84 27,67 28,89 29,53 30,73 

ZAMET, spol. s r.o. 24,11 24,67 29,52 25,00 26,41 

J.M.KAPA, s.r.o. 12,46 13,54 15,92 16,53 16,91 

 

V Tabulce 9  je zobrazen vývoj přidané hodnoty na tržbách společnosti NC Line a.s.  a 

dalších třech konkurentů. Tento ukazatel udává, jaké procento tržeb tvoří přidaná 

hodnota společnosti.  Během sledovaného období všechny analyzované společnosti 

vykazují mírnou fluktuaci. V prvních dvou letech si nejlépe vedla společnost NC Line 

a.s.. V roce 2014 a 2015 dosáhla nejvyšších hodnot, a to 46%. Následující rok 2016 

došlo u společnosti NC Line a.s. k tříprocentnímu poklesu v sledovaného parametru a 

díky tomu došlo k vyrovnání podílu se společností KASPER KOVO s.r.o., která měla 

v tomto roce také podíl přidané hodnoty na tržbách 43%. V roce 2017 dosáhla 

nejlepších hodnot společnost KASPER KOVO s.r.o.. Společnost NC Line a.s. v tomto 

roce zaznamenala výrazný pokles, a to o 4% oproti předchozímu roku. V posledním 

analyzovaném roce 2018 u společnosti NC Line a.s. došlo k dalšímu meziročnímu 

nárůstu, i přesto nejlepších hodnot v  dosáhla opět společnost KASPER KOVO s.r.o.. 

Nejhůře je na tom během celého analyzovaného období společnost J.M.KAPA, s.r.o., u 

které přidaná hodnota tvoří maximálně 34% tržeb. 

 

Tabulka 9: Vývoj přidané hodnoty na tržbách vybraných společností v letech 2014-2018 (Zdroj: 

Vlastní zpracování dle (35)) 

Přidaná hodnota/tržby v % 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

NC Line a.s. 45,77 45,92 42,75 39,02 40,47 

KASPER KOVO s.r.o. 39,52 40,42 43,04 41,14 43,21 

ZAMET, spol. s r.o. 29,92 33,34 40,55 35,51 35,55 

J.M.KAPA, s.r.o. 29,74 30,37 33,74 32,30 33,06 
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Graf 6: Vývoj přidané hodnoty na tržbách vybraných společností v letech 2014-2018 (Zdroj: 

Vlastní zpracování dle (35)) 

 

Přidaná hodnota na zaměstnance udává, jaká část přidané hodnoty připadá na jednoho 

zaměstnance. U všech analyzovaných konkurentů došlo k meziročnímu nárůstu této 

hodnoty během celého sledovaného období, vyjma roku 2017, kdy společnost 

J.M.KAPA, s.r.o. zaznamenala mírný pokles. V prvních dvou letech se společnosti NC 

Line a.s., ve srovnání s vybranými konkurenty, dařilo nejlépe, dokonce v roce 2014 byla 

přidaná hodnota na zaměstnance o 212 tisíc vyšší než u druhé nejlépe hodnocené 

společnosti KASPER KOVO s.r.o.. U společnosti NC Line a.s. byl zaznamenán pokles 

v roce 2016, kdy průměrná přidaná hodnota na zaměstnance byla o 64 tisíc menší než 

v předchozím roce. Ačkoli došlo k tomuto poklesu, stále si v rámci svých konkurentů 

drží v posledních třech letech druhou pozici. V oblasti přidané hodnoty na zaměstnance 

vykazuje nejlepší hodnoty společnost KASPER KOVO s.r.o., výjimkou byl jen rok 
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Graf 7: Vývoj přidané hodnoty na zaměstnance vybraných společností v letech 2014-2018 (Zdroj: 

Vlastní zpracování dle (35)) 

 

Tabulka 10: Vývoj přidané hodnoty na zaměstnance vybraných společností v letech 2014-2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (35)) 

Přidaná hodnota/zaměstnanci v tis. Kč 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

NC Line a.s. 705 659 595 600 675 

KASPER KOVO s.r.o. 493 551 628 683 728 

ZAMET, spol. s r.o. 402 450 487 573 599 

J.M.KAPA, s.r.o. 405 432 470 460 544 

 

Provozní ukazatele samozřejmě mají určitou vypovídající schopnost, ovšem musí se 

brát ohled také vývoj ekonomiky dané země, vývoj odvětví, konkurence či výše 

nezaměstnanosti. Všechny tyto faktory ovlivňují výši mzdových nákladů, osobních 

nákladů či přidané hodnoty. Společnosti se musí neustále přizpůsobovat nově vzniklým 

situacím na trhu a na základě toho přizpůsobovat podmínky ve společnosti. Ve 

sledovaných letech byl velký pokles nezaměstnanosti, takže společnosti byly nuceny 

upravit platební podmínky pro své zaměstnance, aby nedošlo k problémům spojených 

s nedostatkem kvalitního personálu. V daném oboru jsou také velké rozdíly v oblasti 

automatizace a robotizace. Provozní ukazatele nejsou schopny rozpoznat odlišnosti 
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v této oblasti. Bude-li jedna společnost je plně automatizována a robotizována, bude 

vykazovat samozřejmě lepší výsledky než ty společnosti, kde automatizace není na 

takovém stupni.  

 

6.3 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability jsou jedny z nejdůležitějších ukazatelů pro hodnocení finanční 

výkonnosti podniku. Finanční výkonnost je zejména posuzována z hlediska ziskovosti, 

ovšem tento pohled není správný. Každá společnost má jiné provozní podmínky a liší se 

v mnoha oblastech a bez bližší analýzy zaměřené na finanční výkonnost, návratnost či 

profitabilitu by nešlo objektivně říci, které společnosti se v tomto ohledu daří lépe. 

K tomu právě slouží ukazatele rentability, díky kterým lze zhodnotit úspěšnost 

dosahování cílů z hlediska investovaného kapitálu 

. 

 

Graf 8: Vývoj provozního VH a VH před zdaněním NC Line a.s. v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle (35)) 
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Tabulka 11: Vývoj ostatních finančních nákladů a výnosů NC Line a.s. v letech 2014-2018 (Zdroj: 

Vlastní zpracování) 

Ostatní finanční náklady a výnosy v tis. Kč 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Ostatní finanční náklady 12 234 14 896 3 952 5 034 14 411 

Ostatní finanční výnosy 5 601 4 555 567 17 512 12 453 

 

Jedním z ukazatelů finanční výkonnosti je rentabilita vlastního kapitálu, která poukazuje 

na to, jak daný podnik efektivně hospodaří s vloženým kapitálem. Společnost NC Line 

a.s. vykazuje téměř ve všech analyzovaných letech velmi dobré výsledky. Nejvyšší 

hodnota byla v roce 2015, a to 75 %. V ostatních letech se ale pohybovala nad hodnotou 

20%, což jsou také velmi příznivé hodnoty. V porovnání se zahraniční konkurencí 

ovšem mírně zaostává, výjimkou byl pouze rok 2015, kdy měla společnost NC Line  

a.s. druhou nejvyšší hodnotu v tomto ukazateli v rámci všech analyzovaných 

konkurentů. Avšak tento parametr je u těchto zahraničních podniků až nadprůměrně 

vysoký. Při srovnání s českými podniky se pohybuje na prvním až druhém místě, opět 

má velmi podobné výsledky jako společnost KASPER KOVO s.r.o.. Velkou nevýhodou 

ukazatele výnosnosti vloženého kapitálu je, že nebere v úvahu úvěry a závazky. Může 

nastat situace, kdy společnost vykazuje velmi dobré výsledky v této oblasti, avšak ty 

jsou ovlivněny vysokou zadlužeností. Tento ukazatel je zejména využíván akcionáři při 

hodnocení výnosnosti jejich investice, ale je nezbytné se při této analýze zaměřit také na 

ukazatele zadluženosti a vzít je v úvahu. 
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Graf 9: Vývoj ROE společností v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle (35))  

 

Tabulka 12: Vývoj ROE společností v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle (35)) 

ROE (VH před zdaněním) v % 

 2014 2015 2016 2017 2018 

IMC Slovakia, s.r.o. 23,66 22,38 13,81 17,01 18,11 

Felgenhauer material handling sp z o.o. 118,92 105,53 137,06 95,78 53,91 

NC Line a.s. 26,42 75,11 20,15 34,99 21,07 

KASPER KOVO s.r.o. 30,57 33,39 34,11 28,75 27,18 

ZAMET, spol. s r.o. 15,59 14,46 13,06 22,03 20,64 

J.M.KAPA, s.r.o. 8,30 13,49 6,26 6,35 10,05 

BV Metaalwarenindustrie Witte van Moort 45,00 36,84 32,07 27,12 n.a. 

 

Dalším významným ukazatelem vyjadřující ziskovost je rentabilita aktiv. Tento 

parametr poukazuje na to, jak daný podnik hospodaří se svými aktivy. ROA je zapotřebí 

porovnávat s podniky ve stejném odvětví, jelikož v různých odvětvých se mohou lišit 

hodnoty, které jsou při vyhodnocování této veličiny zásadní. Například se může výrazně 

lišit obrátkovost aktiv, marže či investiční náročnost, což výrazně ovlivní hodnoty 
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ROA. Při hodnocení rentability aktiv je důležité také znát způsob financování podniku, 

bez těchto znalostí by mohlo dojít k špatným závěrům.  

Na rozdíl od rentability vloženého kapitálu, kde společnost měla uspokojující hodnoty a 

v porovnání s českou konkurencí byla mezi nejlepšími, tak v oblasti rentability aktiv je 

to výrazně horší. Nejlepší hodnoty dosahovala v roce 2014, a to 8,93%. V roce 2015 

došlo k rapidnímu zvýšení celkových aktiv, tento nárůst byl způsoben oceňováním 

dlouhodobého majetku získaného během fúze společností. Ovšem v roce 2015 nedošlo 

k zásadnímu poklesu v oblasti rentability aktiv, jelikož v tomto roce byla výše VH před 

zdaněním dostatečně vysoká. Zvýšená hodnota aktiv výrazněji ovlivnila rentabilitu 

v následujícím roce 2016. 

Při hodnocení se ovšem musí brát v potaz to, že společnost NC Line a.s. má v porovnání 

s českou konkurencí viz Tabulka 14  mnohem vyšší hodnotu celkových aktiv a také 

poměr dlouhodobého hmotného majetku na aktivech je výrazně vyšší, pohybuje se 

v rozmezí od 70-80%. Tento podíl se u české konkurence pohybuje v průměru kolem 

55% a u společnosti J.M.KAPA, s.r.o. dokonce kolem 30%. Všechny tyto faktory 

výrazně ovlivňují tento ukazatel, proto i nižší hodnoty ROA nemusí znamenat nutně 

významnější problém v této oblasti. 

 

Graf 10: Vývoj ROA společností v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle (35)) 
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Tabulka 13: Vývoj ROA společností v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle (35)) 

ROA (VH před zdaněním) v % 

 2014 2015 2016 2017 2018 

IMC Slovakia, s.r.o. 12,35 13,02 7,60 9,11 10,67 

Felgenhauer material handling sp z o.o. 24,04 21,27 31,73 18,03 9,11 

NC Line a.s. 8,93 7,00 2,21 5,48 4,13 

KASPER KOVO s.r.o. 9,17 11,56 14,22 12,84 12,07 

ZAMET, spol. s r.o. 5,07 4,16 4,66 7,98 7,42 

J.M.KAPA, s.r.o. 1,91 3,53 1,74 1,54 2,81 

BV Metaalwarenindustrie Witte van Moort 34,08 28,28 22,29 16,97 n.a. 

 

Tabulka 14: Celková aktiva u vybraných společností v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle (35)) 

Celková aktiva v tis. Kč 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

NC Line a.s. 399 294 645 032 650 552 679 648 616 217 

KASPER KOVO s.r.o. 389 598 409 410 409 428 451 115 518 850 

ZAMET, spol. s r.o. 190 538 244 479 220 651 346 349 285 792 

J.M.KAPA, s.r.o. 147 957 145 222 146 290 175 981 165 290 

 

 

Graf 11: Struktura aktiv NC Line a.s. v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle (35)) 
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Rentabilita investovaného kapitálu měří výnosnost dlouhodobého kapitálu, který do 

podniku investovali akcionáři či věřitelé. ROCE je významným indikátorem výnosnosti 

nejen pro vlastníky, ale také pro bankovní instituce. Hodnoty tohoto ukazatele by měly 

být vyšší než úroky z půjček a úvěru dané společnosti. Pokud by to tak nebylo, nastala 

by situace, kdy by zvýšení zadlužení podniku vedlo ke snižování zisku vlastníků. 

Hodnoty ROCE jsou ve všech sledovaných letech v souladu s tímto kritériem. Nejhorší 

výsledky vykazovala NC Line a.s. v roce 2016, kdy rentabilita vloženého kapitálu byla 

těsně na úrovni výše úroků z úvěru a půjček. V prvních dvou letech dosahovala velmi 

dobrých hodnot, dokonce v roce 2015 byly její hodnoty druhé nejvyšší v rámci 

analyzovaných společností. K výraznému poklesu došlo v roce 2016, kdy měla 

společnost nejnižší hodnoty v celém sledovaném období, a to 4,03%. Následující roky 

byly naměřené hodnoty vyšší, ale stále se nedostaly na úroveň prvních analyzovaných 

let. Tyto poklesy byly způsobeny rapidním zvýšením dlouhodobých závazků 

k ovládaným a ovládajícím osobám o více jak 168 milionů Kč, které bylo způsobeno již 

výše zmiňovanou fúzí v roce 2015.  

 

 

Graf 12: Vývoj ROCE společností v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle (35)) 
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Tabulka 15: Vývoj ROCE společností v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle (35)) 

ROCE (VH před zdaněním) v % 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

IMC Slovakia, s.r.o. 19,40 18,73 12,03 13,93 15,54 

Felgenhauer material handling sp z o.o. 63,59 49,00 72,25 55,58 32,91 

NC Line a.s. 15,90 27,29 4,03 8,45 6,59 

KASPER KOVO s.r.o. 19,43 22,47 27,37 24,19 21,17 

ZAMET, spol. s r.o. 14,49 10,14 10,64 17,43 15,30 

J.M.KAPA, s.r.o. 11,04 11,93 8,29 6,06 6,59 

 

Rentabilita tržeb udává, kolik korun ze zisku připadá na jednu korunu tržeb. Je jedním 

z hlavních ukazatelů, pro hodnocení efektivity podniku. Pro správné hodnocení je 

důležité ho dávat do porovnání s ostatními společnostmi v daném oboru a také znát 

dlouhodobý vývoj tohoto ukazatele v daném podniku. V Tabulce 16 lze vidět, že je zde 

vysoká fluktuace těchto hodnot, ne jen u společnosti NC Line a.s., ale také u 

konkurenčních podniků. U některých lze dokonce vidět i výrazný meziroční propad. 

Nejlepších výsledků společnost dosahovala v roce 2015, a to 7,98%. Dokonce 

v porovnání s konkurenčními podniky byla v tomto roce na třetím místě.  

 

Tabulka 16: Vývoj ROS společností v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle (35)) 

ROS (VH před zdaněním) v % 

 2014 2015 2016 2017 2018 

IMC Slovakia, s.r.o. 6,69 7,21 4,18 5,19 6,1 

Felgenhauer material handling sp z o.o. 10,13 10,22 14,4 9,55 4,34 

NC Line a.s. 5,06 7,98 2,59 5,88 3,74 

KASPER KOVO s.r.o. 7,28 8,89 10,28 9,26 9,43 

ZAMET, spol. s r.o. 2,99 2,84 2,96 4,57 4,47 

J.M.KAPA, s.r.o. 0,71 1,23 0,68 0,69 1,13 
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Graf 13: Vývoj ROS společností v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle (35)) 

 

6.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatelé aktivity slouží k posouzení efektivity využití jednotlivých aktiv podniku. Jsou 

nazývány také jako ukazatele obrátkovosti či vázanosti kapitálu. Tyto dvě oblasti se liší 

tím, že jedna informuje o tom, za jak dlouho se jednotlivá aktiva podniku přemění 

v peněžní prostředky a druhá skupina těchto ukazatelů udává, kolikrát dojde k této 

přeměně v určitém období (nejčastěji 360 či 365 dní). Pro tuto práci byla zvolena 

hodnota 360 dní. Pokud společnosti disponují velkým množstvím aktiv, které plně 

nevyužívají, dochází potom k nadbytečným nákladům a tím k nižšímu zisku. Naopak 

pokud podnik má nedostatečné množství jednotlivých složek majetku, nastává situace, 

kdy nemůže využít všech nabízených příležitostí na trhu a tím dochází ke ztrátám 

potencionálních tržeb. 

Obrat aktiv má za úkol informovat o tom, jak efektivně společnost využívá svoje aktiva. 

Ve sledovaném období má společnost NC Line a.s. hodnotu tohoto ukazatele 

jednoznačně nejnižší. Jak už bylo dříve zmíněno, dlouhodobý majetek u společnosti 

tvoří cca 60-70% celkových aktiv společnosti. Tento fakt výrazně ovlivňuje hodnotu 

tohoto ukazatele. U konkurenčních společností to není víc jak 40-50% . Většina 

konkurentů má mnohem větší procento zásob na aktivech.  
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Graf 14: Vývoj obratu aktiv společností v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle (35)) 

 

Tabulka 17: Vývoj obratu aktiv společností v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle (35)) 

Obrat aktiv 

 2014 2015 2016 2017 2018 

IMC Slovakia, s.r.o. 2,84 2,55 2,81 2,65 2,51 

Felgenhauer material handling sp z o.o. 5,83 4,55 4,84 5,48 6,72 

NC Line a.s. 1,43 0,88 0,85 0,93 1,10 

KASPER KOVO s.r.o. 2,46 2,38 2,56 2,54 2,19 

ZAMET, spol. s r.o. 4,02 2,77 2,77 3,39 3,03 

J.M.KAPA, s.r.o. 9,34 6,79 6,31 4,86 5,61 

 

Dalším analyzovaným aktivem jsou zásoby. Díky tomu, že společnost NC Line a.s. 

nedrží zbytečné množství zásob na skladě, dosahuje v celém sledovaném období velmi 

dobrých výsledků. Nejlepší hodnoty byly naměřeny v posledních dvou letech, kdy 

obrátkovost zásob byla 12,59 a 13,65, což jsou nejlepší naměřené hodnoty v těchto 

letech ve srovnání s konkurencí. Společnost efektivně hospodaří se svými zásobami, 

nedrží zbytečně velké množství zásob, které představují málo likvidní položku majetku 

a nedochází zde k nadměrnému financování tohoto aktiva. Zbytečně velké množství 

zásob představuje pro podnik investici, která společnosti nenese téměř žádný výnos. 
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Naopak nejhorších výsledků dosahuje po celé sledované období společnost IMC 

Slovakia, s.r.o., která ani v jednom roce nedosáhla vyšších hodnot než 6. 

 

Tabulka 18: Vývoj obratu zásob společností v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle (35)) 

Obrat zásob 

 2014 2015 2016 2017 2018 

IMC Slovakia, s.r.o. 5,45 5,20 5,94 4,88 4,84 

Felgenhauer material handling sp z o.o. 6,69 7,52 8,73 7,38 8,52 

NC Line a.s. 11,97 11,80 10,31 12,59 13,65 

KASPER KOVO s.r.o. 9,51 9,73 9,87 10,02 10,24 

ZAMET, spol. s r.o. 12,01 14,51 13,33 12,22 12,83 

J.M.KAPA, s.r.o. 6,90 7,10 6,42 6,46 6,84 

 

 

Graf 15: Vývoj obratu zásob společností v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle (35)) 

 

Doba obratu pohledávek měří, za jak dlouho společnost zinkasuje svoje pohledávky. 

Hodnota tohoto ukazatele by neměla být příliš vysoká, jelikož společnost po tuto dobu 

bezúročně půjčuje své peníze odběrateli a sama tyto zapůjčené zdroje musí financovat. 

Doba obratu pohledávek musí být také srovnána s délkou splatnosti, kterou poskytuje 
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daná společnost, pokud se tyto dvě hodnoty liší, znamená to, že odběratelé neplatí své 

závazky vůči společnosti včas. Měla by být nastavena určitá tolerance těchto rozdílů 

v závislosti na obchodních vztazích s odběrateli a také odvětví. Pokud ovšem tento 

ukazatel vykazuje příliš vysoké hodnoty, může to znamenat špatně nastavené podmínky 

pro zajištění včasné úhrady závazků odběratelů. 

V letech 2014-2018 dochází u všech analyzovaných podniků k mírné fluktuaci, což je u 

tohoto parametru obvyklé. Nejlépe si v tomto ohledu vede společnost Felgenhauer 

material handling sp. z o.o., u kterého se hodnoty tohoto parametru, s výjimkou roku 

2015, pohybují mezi 30-37 dny. Když vezmeme v úvahu obecně danou průměrnou 

dobu splatnosti 30 dnů, tak se společnost pohybuje mírně nad touto normou, což 

znamená, že se nepotýká s problémy spojenými s nesolventními zákazníky. Nejhorší 

pozici v rámci sledovaného ukazatele má společnost KASPER KOVO s.r.o., u kterého 

je průměrná doba splatnosti pohledávek 70 dnů. Během sledovaného období společnost 

NC Line a.s. zaznamenala největší problémy v roce 2017, kdy doba inkasa pohledávek 

byla 60 dnů. Naopak nejnižší inkasní období měla v posledním sledovaném roce 43 dní. 

 

 

Graf 16: Vývoj doby obratu pohledávek společností v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle (35)) 
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Tabulka 19: Vývoj doby obratu pohledávek společností v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle (35)) 

Doba obratu pohledávek ve dnech 

 2014 2015 2016 2017 2018 

IMC Slovakia, s.r.o. 34 27 43 41 40 

Felgenhauer material handling sp z o.o. 33 47 30 37 36 

NC Line a.s. 49 51 47 60 43 

KASPER KOVO s.r.o. 67 73 70 65 77 

ZAMET, spol. s r.o. 81 64 53 56 64 

J.M.KAPA, s.r.o. 38 28 41 45 46 

 

Doba obratu závazků poskytuje přehled o platební morálce daného podniku, neboli 

dobu, za kterou společnost uhradí své závazky vůči dodavatelům. Vyšší hodnoty můžou 

znamenat problémy na straně společnosti, která není schopna hradit své závazky včas, 

ovšem mohou být také způsobené tím, že daná společnost má dohodnuté výhodnější 

doby splatnosti u dodavatelů. Čím vyšší je doba splatnosti závazků, tím déle je 

společnosti poskytnut bezúroční úvěr od dodavatele. Pokud by ovšem společnost 

vykazovala příliš vysoké hodnoty, mohl by nastat problém v podobě špatných vztahů 

s dodavateli, kteří by mohli ukončit s touto společností spolupráci. Při hodnocení tohoto 

parametru je dobré ho dát do porovnání s dobou obratu pohledávek. V ideálním případě 

je doba inkasa pohledávek nižší než doba splácení závazků. Pokud je toto kritérium 

splněno, společnost nefinancuje pohledávky z vlastních zdrojů, ale z „bezúročných 

dodavatelských úvěrů“. 

Jediné podniky, které toto kritérium splňují a doba splatnosti závazků je vyšší než doba 

inkasa pohledávek, jsou IMC Slovakia, s.r.o. a Felgenhauer material handling sp. z o.o.. 

U ostatních konkurenčních podniků je tato doba ve všech sledovaných letech mnohem 

vyšší než doba, za kterou hradí své závazky. Dobrá platební morálka je samozřejmě 

důležitá, aby byly zachovány dobré dodavatelské-odběratelské vztahy a z nich často 

odvozené obchodní výhody. V Grafu 18 jsou porovnány doby splatnosti pohledávek a 

závazků u společnosti NC Line a.s.. Ve sledovaném období dochází k vysoké fluktuaci 

rozdílů mezi těmito parametry. Nejlepším rokem v rámci porovnání těchto parametrů 

byl rok 2014, kdy se průměrná doba inkasa pohledávek rovnala průměrné době 

splatnosti závazků. Tato situace téměř nastala také v roce 2017, kdy rozdíl těchto dob 
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byl pouze dva dny. V těchto letech dokázala společnost řídit své závazky a pohledávky 

tak, aby nedošlo k zbytečnému financování pohledávek vlastními zdroji a byly pokryty 

„bezúročnými“ půjčkami od dodavatelů. Největší problémy s placením svých závazků 

má společnost Felgenhauer material handling s.p. z o.o., kde se průměrná doba 

pohubuje kole 70 dní, což jsou v porovnání s konkurencí velmi vysoké hodnoty. Nelze 

ovšem jednoznačně říci, že zrovna tato společnost má špatnou platební morálku, jelikož 

nejsou známy všechny potřebné informace, které by toto tvrzení mohly potvrdit nebo 

vyvrátit. Může být klidně možné, že má společnost dohodnuté s dodavateli výrazně 

delší doby splatnosti než konkurence. 

 

 

Graf 17: Vývoj doby obratu závazků společností v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

(35)) 
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Tabulka 20: Vývoj doby obratu závazků společností v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle (35)) 

Doba obratu závazků ve dnech 

 2014 2015 2016 2017 2018 

IMC Slovakia, s.r.o. 50 41 53 53 45 

Felgenhauer material handling sp z o.o. 51 61 51 78 87 

NC Line a.s. 49 32 38 58 25 

KASPER KOVO s.r.o. 61 50 50 52 56 

ZAMET, spol. s r.o. 42 35 27 n.a. 31 

J.M.KAPA, s.r.o. 61 43 45 45 11 

 

 

Graf 18: Doba splatnosti pohledávek a závazků NC Line a.s. v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní 

zpracování dle (35)) 

 

6.5 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti vypovídají o tom, jak je daná společnost zatížena cizími zdroji a 

naopak z jaké části financuje svůj provoz z vlastních zdrojů. S vyšším dluhovým 

zatížením je spojeno také vyšší riziko pro věřitele a také pro vlastníky. Pokud vlastníci 

vstupují do tohoto rizika spojeného s vysokou mírou zadluženosti, očekávají potom na 

oplátku vyšší výnosnost svého vloženého kapitálu. Na druhou stranu se pro věřitele 

stává takový podnik více rizikový a z toho důvodu za svůj půjčený kapitál chtějí 
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odpovídající úrok, který je odvozen z rizika, které je s touto půjčkou spojeno. Pro 

společnost ovšem cizí finanční zdroje znamenají levnější kapitál na financování své 

činnosti, než kdyby svoji aktivitu hradili ze svých vlastních zdrojů. Cena cizích zdrojů 

je významně ovlivněna daňovou politikou státu, která poskytuje možnost ponížit si 

daňový základ právě o úroky z cizích zdrojů. 

V období 2014-2018 má společnost NC Line a.s. jednu z nejvyšších zadlužeností ze 

všech společností zahrnutých v tomto procesu. V prvním sledovaném roce byla její 

hodnota nejnižší, a to 66%. Lze konstatovat, že taková výše zadluženosti se řadí mezi ty 

optimální. V následujícím roce došlo k rapidnímu navýšení v tomto parametru na 90%, 

jelikož se výrazně zvýšily dlouhodobé závazky, což bylo spojeno s přechodem 

společnosti na akciovou společnost a s tím spojená vyšší potřeba cizích zdrojů na 

financování této změny. V posledních třech analyzovaných letech se společnosti dařilo 

svoji zadluženost snižovat, a to především v oblasti dlouhodobých závazků.  

V posledním analyzovaném roce již celková zadluženost byla na 80%. Pokud v tomto 

trendu bude nadále pokračovat, mohla by se v následujících letech opět dostat na 

optimální hodnotu tohoto ukazatele. Nejoptimálnější poměr vlastních a cizích zdrojů je 

1:1, tohle kritérium lze ale splnit v odvětvích, která nevyžadují takovou finanční 

náročnost na pořízení drahých technologií jako dané odvětví.  Technologie se neustále 

vyvíjejí, proto je jejich obnova a inovace žádoucí, aby společnost i nadále mohla být 

konkurenceschopná a kvalita výrobků i poskytovaných služeb se meziročně mohla 

zvyšovat, či přinejmenším zůstala na stejné úrovni. 
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Graf 19: Vývoj celkové zadluženosti společností v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

(35)) 

 

Tabulka 21: Vývoj celkové zadluženosti společností v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování 

dle (35)) 

Celková zadluženost v % 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

IMC Slovakia, s.r.o. 47,8 41,83 45 46,48 41,09 

Felgenhauer material handling sp z o.o. 79,79 79,84 76,85 81,07 83,09 

NC Line a.s. 66,21 90,68 89,05 84,34 80,39 

KASPER KOVO s.r.o. 69,99 65,37 58,33 55,35 55,59 

ZAMET, spol. s r.o. 67,47 71,26 64,35 63,78 64,07 

J.M.KAPA, s.r.o. 76,95 73,8 72,24 75,75 72,09 

Metaalwarenindustrie Witte van Moort 24,27 23,24 30,49 37,42 n.a. 

 

Jelikož NC Line a.s. financuje svoji činnost převážně z cizích zdrojů, dochází u ní k tzv, 

podkapitalizování. Tato skutečnost sebou nese velké nebezpečí, jelikož společnost není 

schopna v dostatečné míře financovat svoji provozní činnost vlastním kapitálem a 

využívá ve značné míře cizí zdroje. Tato situace často nastává ve chvíli, kdy společnost 
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rozšiřuje svoji obchodní činnost a snaží se zvýšit svoje tržby, ale nemá dostatečné 

vlastní prostředky pro zajištění potřebných provozních náležitostí a kapacit. Přesně tato 

situace nastala i u společnosti NC Line a.s.. V tomto ukazateli jsou dávány do poměru 

dlouhodobé závazky a vlastní kapitál se stálými aktivy. Hodnota tohoto ukazatele by 

měla být vyšší než 1, jelikož dlouhodobý majetek by měl být plně financován 

z dlouhodobých zdrojů a část tohoto dlouhodobého kapitálu by měla také pokrýt i 

běžnou provozní činnost společnosti. V Grafu 20 lze vysledovat, že NC Line a.s. ani 

v jednom ze sledovaných let nesplňuje toto kritérium. V posledních třech letech se 

ovšem pohybuje těsně pod hranicí 1, která značí, že dlouhodobé zdroje pokrývají pouze 

stálá aktiva, ale už neposkytují žádný provozní kapitál, který by společnost mohla 

využít pro svou běžnou činnost. Ta je v těchto případech financována pouze 

z krátkodobých zdrojů.    

 

 

Graf 20: Podkapitalizování NC Line a.s. v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle (35)) 

 

Úrokové krytí informuje o tom, kolikrát je společnost schopna uhradit své úroky ze 

svého zisku před zdaněním. Obecně platí, že čím vyšší hodnota, tím větší důvěru má 

podnik u svých věřitelů, že bude schopen hradit své závazky vůči dané instituci. 
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Analytici pokládají za rizikový podnik ten, u kterého je hodnota tohoto ukazatele pod 

úrovní 3. Naopak uspokojující úroveň tohoto parametru je nad hodnotou 8. Společnost 

NC Line a.s. ve sledovaném období vykazovala velmi nevyrovnané výsledky, 

docházelo k velké fluktuaci. V letech 2014 a 2015 zisk před zdaněním byl v průměru 

jedenáctkrát vyšší než nákladové úroky, což jsou vynikající hodnoty. Ovšem v roce 

2016 se nedostala ani nad kritikou hranici 3. Pokud bude pominut tento rok, lze 

konstatovat, že společnost v tomto ukazateli vykazuje téměř optimální hodnoty.  

 

Tabulka 22: Vývoj úrokového krytí společností v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

(35)) 

Úrokové krytí  

 2014 2015 2016 2017 2018 

IMC Slovakia, s.r.o. 43,59 52,89 40,98 71,36 69,38 

Felgenhauer material handling sp z o.o. 14,88 20,30 29,53 15,27 8,12 

NC Line a.s. 10,27 7,29 2,47 11,27 6,56 

KASPER KOVO s.r.o. 14,16 16,58 26,72 32,64 36,44 

ZAMET, spol. s r.o. 6,20 5,15 4,89 8,55 9,08 

J.M.KAPA, s.r.o. 4,80 5,41 3,16 2,86 4,14 

 

6.6 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity jsou indikátorem platební schopnosti podniku. Likvidita znamená 

schopnost dané společnosti hradit své závazky vůči věřitelům a dodavatelům, neboli 

schopnost přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky a těmi potom hradit své závazky 

včas.  

Na likviditu podniku má výrazný vliv jeho majetková struktura, jelikož pouze určitý 

druh majetku lze použít na krytí závazků společnosti, aniž by byl ohrožen samotný 

provoz podniku. Likvidita podniku je posuzována pouze z hlediska krátkodobých aktiv, 

která představují nejlikvidnější položku majetku.  

Sledujícím parametrem v Tabulce 23 je běžná likvidita, u které jsou doporučovány 

hodnoty mezi 1,5-2,5. NC Line a.s. toto kritérium nesplňuje ani v jednom 

analyzovaném roce, stejně jako většina konkurenčních společností zahrnutých do této 
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analýze. Nepříznivé hodnoty jsou ovšem způsobeny tím, že v daném oboru je u 

společností převaha dlouhodobého majetku, nikoli oběžných aktiv. Společnosti 

disponují velkým množstvím výrobních technologií a linek, které jsou hlavními 

prostředky pro výrobu. Optimální hodnotu tohoto ukazatele po celé sledované období 

vykazuje společnost IMC Slovakia, s.r.o., u které se hodnoty pohybují kolem horní 

doporučované hranice. Naopak druhý zahraniční konkurent BV Metaalwarenindustrie 

Witte van Moort dosahuje až příliš vysoké hodnoty v daném parametru, které způsobují 

nižší výnosnost, jelikož společnost drží velké množství kapitálu v oběžných aktivech, 

dochází k nižší výnosnosti, než kdyby jej použila na potenciálně výnosné finanční 

investice. Společnosti v tomto ohledu musí nalézt optimum, při kterém bude dosaženo 

požadované likvidity a co nejvyšší rentability. 

 

Tabulka 23: Vývoj běžné likvidity společností v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

(35)) 

Běžná likvidita 

 2014 2015 2016 2017 2018 

IMC Slovakia, s.r.o. 2,17 2,66 2,24 2,27 2,55 

Felgenhauer material handling sp z o.o. 1,10 1,08 0,90 0,80 0,77 

NC Line a.s. 1,23 0,50 0,88 0,89 0,91 

KASPER KOVO s.r.o. 0,88 0,98 0,99 0,96 1,04 

ZAMET, spol. s r.o. 1,09 0,89 1,02 1,05 1,09 

J.M.KAPA, s.r.o. 1,05 1,19 1,21 1,24 1,27 

BV Metaalwarenindustrie Witte van Moort 4,39 4,59 3,41 2,76 n.a. 
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Graf 21: Vývoj běžné likvidity společností v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle (35)) 

 

U pohotové likvidity jsou oběžná aktiva snížena o zásoby, které představují nejméně 

likvidní položku oběžného majetku. Optimální hodnota ukazatele se nachází  mezi 0,7-

1,2. V prvním sledovaném roce NC Line a.s. dosáhla nejlepší hodnoty v rámci tohoto 

parametru, a to 0,92. Téměř optimální výše potom docílila i v letech 2017 a 2018, kdy 

se hodnota pohybovala těsně pod spodní doporučovanou hranicí. To značí, že množství 

krátkodobých pohledávek a peněžních prostředků je téměř na takové úrovni, při které je 

dosaženo požadované pohotové likvidity. V porovnání s konkurenty je to obdobně jako 

u běžné likvidity. Nejoptimálnější hodnoty má společnost IMC Slovakia, s.r.o., a to 

během všech sledovaných let. Naopak příliš vysoké hodnoty jsou zaznamenány u BV 

Metaalwarenindustrie Witte van Moort, což může naznačovat problém v oblasti 

hospodaření, kde není dosaženo dostatečné efektivity. 
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Tabulka 24: Vývoj pohotové likvidity společností v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

(35)) 

Pohotová likvidita 

 2014 2015 2016 2017 2018 

IMC Slovakia, s.r.o. 1,19 1,47 1,37 1,20 1,36 

Felgenhauer material handling sp z o.o. 0,50 0,57 0,43 0,41 0,41 

NC Line a.s. 0,92 0,33 0,52 0,64 0,62 

KASPER KOVO s.r.o. 0,61 0,68 0,68 0,66 0,74 

ZAMET, spol. s r.o. 0,84 0,67 0,74 0,76 0,80 

J.M.KAPA, s.r.o. 0,50 0,49 0,54 0,60 0,62 

BV Metaalwarenindustrie Witte van Moort 2,42 2,81 2,23 1,68 n.a 

 

 

Graf 22: Vývoj pohotové likvidity společností v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

(35)) 

 

Do okamžité likvidity jsou zahrnuty pouze peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty, 

kterými je podnik schopný hradit své závazky. Doporučená hodnota je 0,2-0,5, které 

opět nedosáhl žádný z českých podniků. Hodnota tohoto parametru meziročně u 
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společnosti NC Line a.s. roste, dokonce v posledním sledovaném roce na úrovni 0,13, 

což je mezi českými konkurenty nejlepší hodnota. Pokud v tomto trendu bude 

pokračovat, mohla by v následujících letech dosáhnout optimálních hodnot.  

 

Tabulka 25: Vývoj okamžité likvidity společností v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 

(35)) 

Okamžitá likvidita 

 2014 2015 2016 2017 2018 

IMC Slovakia, s.r.o. 0,51 0,71 0,57 0,50 0,60 

Felgenhauer material handling sp z o.o. 0,07 0,02 0,001 0,02 0,02 

NC Line a.s. 0,01 0,03 0,03 0,06 0,13 

KASPER KOVO s.r.o. 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01 

ZAMET, spol. s r.o. 0,16 0,10 0,19 0,17 0,12 

J.M.KAPA, s.r.o. 0,003 0,02 0,004 0,01 0,02 

BV Metaalwarenindustrie Witte van Moort 0,98 0,40 1,24 0,27 0,21 

 

 

Graf 23: Hotovostní likvidita NC Line a.s. v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování dle (35)) 
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7 SWOT ANALÝZA 

Tabulka 26: SWOT analýza - vnitřní analýza společnosti NC Line a.s. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vnitřní analýza 

 

Silné stránky – Strenghts 

 

- vysoká odbornost  

- velká nabídka poskytovaných služeb 

- stálé zakázky pro nadnárodní 

společnosti 

- dlouholetá působnost na trhu 

- dobré jméno 

- dobré dodavatelsko-odběratelské 

vztahy 

- vysoká kvalita poskytovaných výrobků 

a služeb 

- dostatečné prostory pro růst 

- nové technologie - robotizace 

- vysoká flexibilita vůči změnám 

podmínek ze strany zákazníků 

- zákazníci z různých oborů 

- potencionál dalšího růstu u 

dlouhodobých stávajících zákazníků 

- efektivní řízení zásob  

 

 

Slabé stránky – Weaknes 

 

- vysoké náklady na částečnou výrobu 

- nedostatek zaměstnanců ve výrobě 

- velké množství nevýrobního personálu 

- zastaralá lakovna 

- srovnatelné technologie s konkurencí 

- vysoká zadluženost  

- vysoké mzdové náklady 

- externí výroba způsobující snižování 

produktivity 
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Tabulka 27: SWOT analýza - vnější analýza společnosti NC Line a.s. (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Vnější analýza 

 

Příležitosti – Opportunities 

 

- investice do nových technologií, které 

zvýší výkonnost společnosti a také 

sníží riziko spojené s nedostatkem 

kvalifikovaného personálu 

- lepší organizace práce a větší efektivita 

procesů, která povede ke zvýšení 

produktivity 

- potencionální noví zákazníci 

- zvýšení zisku 

 

Hrozby – Threats 

 

- vstup nových konkurentů na trh ze 

strany USA a Číny 

- nedostatečné investice do inovací 

technologií a výrobních procesů, které 

můžou zapříčinit ztrátu 

konkurenceschopnosti na domácím 

trhu 

- zvyšující se administrativní zatížení 

- environmentální nařízení, společnost se 

navíc nachází na hranici CHKO 

- negativní změna situace na trhu 

- konkurence s nižšími náklady 

- legislativa 

- nedostatek potencionálních 

zaměstnanců v důsledku nízké 

nezaměstnanosti 

- recese odvětví 
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8 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ 

V této části jsou shrnuty veškeré poznatky z předchozí analytické části, ve které byl 

proveden benchmarking s vybranými konkurenčními společnostmi. Na základě srovnání 

finanční výkonnosti podniku s konkurenty byly odhaleny slabé a silné stránky 

společnosti NC Line a.s.. 

V provozní oblasti se nejlépe daří slovenské společnosti IMC Slovakia, s.r.o.. Přestože 

má společnost třetí největší zaměstnanost, ze všech analyzovaných podniků, vykazuje 

největšího podílu tržeb na zaměstnance a zároveň poměr osobních nákladů na tržbách 

má jeden z nejmenších. Společnost dosahuje největších tržeb ze všech podniků s 

nejmenším množstvím osobních nákladů. Tento stav může být spojen nejen 

s optimálním hospodařením, ale také s rozdílnými podmínkami na trhu, jak z hlediska 

potřeby ohodnocení zaměstnanců, tak i s rozdílnými podmínkami v daném tržním 

prostředí v daném hospodářství země. 

Společnost NC Line a.s. má poměrně vysoké roční tržby. V letech 2017-2018 jsou 

dokonce třetí nejvyšší v rámci posuzovaných podniků, ale kvůli vysoké potřebě 

provozního a výrobního personálu, zaostává v oblasti provozních ukazatelů za 

konkurencí. Z meziročního vývoje sledovaných parametrů je patrné, že v posledních 

třech letech dochází k mírnému zlepšení. 

V rámci rentability vlastního kapitálu společnost NC Line a.s. vykazuje velmi dobré 

hodnoty téměř během celého sledovaného období, dokonce v roce 2015 hodnota tohoto 

ukazatele byla druhá nejvyšší a dosahovala 75%. Nadprůměrné hodnoty vykazovala 

také v roce 2017, a to 34,99%, kdy byla v rámci analyzovaných společností opět druhá 

nejlepší. Přestože v oblasti rentability vlastního kapitálu společnost dosahuje velmi 

dobrých výsledků, o ostatních oblastech rentability to již nelze říci. Špatné výsledky 

v rámci výnosnosti aktiv mohou být ovšem výrazně ovlivněny faktem, že v porovnání 

s ostatními podniky má NC Line a.s. mnohem větší zastoupení dlouhodobého majetku 

v aktivech než konkurence. Její stálá aktiva tvoří v průměru 75% celkového majetku 

společnosti, u konkurence je to cca 40-50% viz Tabulka 28, ve které je zobrazeno 

procento zastoupení dlouhodobého majetku NC Line a.s. a českých konkurentů.  
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Tabulka 28: Podíl dlouhodobého majetku na aktivech u vybraných společností v letech 2014-2018 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle (35)) 

Podíl dlouhodobého hmotného majetku na aktivech 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

NC Line a.s. 70% 77% 79% 73% 74% 

KASPERKOVO s.r.o. 56% 54% 54% 55% 56% 

ZAMET, spol. s r.o. 37% 58% 56% 49% 50% 

J.M.KAPA, s.r.o. 25% 31% 27% 32% 29% 

 

V oblasti rentability tržeb se společnosti dařilo v prvních dvou analyzovaných letech, 

kdy dokonce v roce 2015 dosáhla nejvyšších hodnot ze všech hodnocených společností. 

V následujících letech byl zaznamenán rapidní propad, který byl způsoben markantním 

zvýšením dlouhodobých závazků k ovládaným a ovládajícím osobám. Tyto dlouhodobé 

závazky v tomto roce narostly o více jak 168 milionů Kč. Nárůst byl způsoben fúzí, 

která proběhla v roce 2015. 

Nejefektivněji svá celková aktiva využívá společnost Felgenhauer material handling sp. 

z o.o. a společnost J.M.KAPA, s.r.o.. Naopak NC Line a.s. má v tomto sledovaném 

parametru velmi nízké hodnoty, v posledních třech sledovaných letech se pohybují mezi 

1-1,5. V oblasti obratu zásob se navzdory předchozímu parametru daří naopak nejlépe 

NC Line a.s.. Společnost velmi dobře hospodaří se svými zásobami a nevynakládá 

zbytečné náklady na jejich skladování. U doby obratu pohledávek a závazků by mělo 

být splněno kritérium, že doba obratu pohledávek má být nižší než doba obratu závazků, 

to ovšem většina společností zahrnutých do této analýzy nesplňuje. Jediné společnosti, 

které zbytečně nefinancují pohledávky z vlastních zdrojů, jsou společnost IMC 

Slovakia, s.r.o. a Felgenhauer material handling sp. z o.o., u které ale doba, za kterou 

uhradí své závazky, je velmi vysoká, v posledním roce je to 87 dní. Takto vysoké 

hodnoty mohou mít velmi špatný vliv na dodavatelsko-odběratelské vztahy. Z českých 

konkurentů má nejdelší průměrné doby splatnosti, jak ze strany společnosti, tak ze 

strany odběratelů, společnost KASPER KOVO s.r.o.. 

Jednou z nejzadluženějších společností je jednoznačně námi analyzovaná společnost 

NC Line a.s., poměr cizích a vlastních zdrojů je v posledních třech sledovaných letech 

mezi 80-90%. Daný obor podnikání vyžaduje velké investice do nových lepších 
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technologií, ale musí být zajištěna určitá míra financování vlastními zdroji. Nastává zde 

podkapitalizování, které je ovšem při rozvoji podnikání přípustné, ovšem musí být 

dodržena zásada, že dlouhodobý majetek musí být financován dlouhodobými zdroji a 

také musí část dlouhodobého kapitálu vystačit na financování běžné činnosti podniku. 

Toto kritérium NC Line a.s. ani v jednom sledovaném roce nesplňuje. Ovšem když 

bude brán v potaz vývoj těchto parametrů v delším období, dochází k poklesu 

zadluženosti a hodnota podkapitalizování v posledních třech letech neklesla nějak 

výrazně pod hranici 1, která značí, že společnost kryje svoje dlouhodobá aktiva svým 

dlouhodobým kapitálem a musí na něj vynakládat i krátkodobé zdroje, které by měly 

být využity na financování běžného provozu. 

Optimální rozložení majetkové struktury mají z hlediska platební schopnosti společnost 

IMC Slovakia, s.r.o. a BV Metaalwarenindustrie Witte van Moort, které mají 

doporučované hodnoty ve všech třech stupních likvidity. V oblasti běžné likvidity a 

pohotové likvidity jsou to jediné dva podniky z výběru, které splňují daná kritéria pro 

tyto stupně.  
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9 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Ve sledovaných letech byl rozkvět daného oboru. U všech sledovaných společností 

došlo k výraznému meziročnímu nárůstu tržeb v letech 2014-2018. Tato skutečnost byla 

způsobena zvýšenou poptávkou od těžkého průmyslu. Již v roce 2019 společnosti 

zaregistrovaly mírné náznaky, že se ekonomika blíží do recese. V současné době, kdy je 

celý svět ovlivněn pandemií a velká část ekonomik pocítí výrazný meziroční pokles, je 

jednou ze základních podmínek pro zvládnutí této situace včasné inkaso pohledávek ze 

strany odběratelů, kteří se právě díky zmíněnému problému mohou dostat do finanční 

krize a nebudou moci platit své závazky včas a tím by mohla být ohrožena finanční 

stabilita společnosti. V Tabulce 29 jsou zobrazeny pohledávky společnosti NC Line 

a.s.. V každém sledovaném roce byly odhaleny problémy s včasným inkasem 

pohledávek. Jestliže tyto problémy nastaly v době, kdy se ekonomika nacházela na 

vrcholu, lze očekávat, že v následujícím roce by mohl daný problém setrvávat a riziko 

by mohlo být vyšší, proto je zapotřebí přijmout opatření, která by předešla tomuto riziku 

a tím by společnost byla chráněna před nesolventními zákazníky. 

 

Tabulka 29: Pohledávky společnosti NC Line a.s. v letech 2014-2018 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pohledávky v tis. Kč 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Pohledávky před dobou splatnosti 46 417 44 038 48 503 62 706 54 318 

Pohledávky po lhůtě splatnosti 31 122 5 940 23 770 43 046 26 723 

z toho: do 180 dnů po splatnosti 22 343 330 23 473 42 732 24 818 

            od 181 do 360 snů po splatnosti 5 382 774 296 314 1 560 

            360 a více dnů po splatnosti 3 397 4 835 1 0 345 

 

Možností, jak předejít problémům spojených se špatnou platební morálkou svých 

zákazníků, je několik. Některé jsou více efektivní než jiné, ale také bývají často 

nákladnější. Níže jsou popsány metody pro řízení splatnosti pohledávek, které se zdají 

být v této situaci pro společnost nejvhodnější.  
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9.1 Hodnocení úvěrového rizika 

Při poskytování obchodního úvěru je zapotřebí vyhodnotit kreditní riziko nového 

odběratele, pro tento proces hodnocení slouží úvěrová analýza. Úvěrová analýza je 

založena na rozboru dostupných informací o obchodním partnerovi a následné 

vyhodnocení, zda daný partner bude schopný platit včas své závazky vůči společnosti. 

Pro tuto analýzu jsou využívány zejména finančně-ekonomické ukazatele výkonnosti a 

finanční stability obchodního partnera a na základě jejich výsledků je následně zvážené 

riziko poskytnutí obchodního úvěru. (34) 

Výsledky analýzy budou sloužit pro rozřazení zákazníků do jednotlivých skupin podle 

dosažené bonity. Každé skupině společnost přiřadí úvěrové limity, které můžou být 

maximálně poskytnuty. Pokud zákazník dosáhne dané výše, nebude mu již další zboží 

poskytnuto na úvěr, dokud neuhradí předchozí závazky. V takovém případě bude moci 

využít jen hotovostní úhradu. (34)   

V Tabulce 30 je uveden bodovací systém, podle kterého budou jednotliví noví 

zákazníci rozřazeni do bonitních skupin. 

Tabulka 30: Rozdělení zákazníků podle dosažené bonity (Zdroj: Vlastní zpracování dle (34)) 

  
Hodnocení 

1 
Výborná 

bonita 

Nízké riziko, zákazník platí včas, není nutná zvláštní kontrola, 

zákazník je vhodný pro zvýšení creditlimitu. 

2 Dobrá bonita 

Mírně zvýšení riziko, zákazník má nízké dluhy, dobrá platební 

morálka, méně časté nedodržení splatnosti, v případě potřeby zvýšení 

creditlimitu je nutné prověření nových informací a přehodnocení 

situace. 

3 
Průměrná 

bonita 

Zvýšené riziko, zákazník často nedodržuje a překračuje platební 

podmínky, nutná kontrola platební morálky zákazníka, nutnost 

dodržování stávající výše creditliminutu. Možnost zvýšení 

creditlimitu omezená – pouze po přehodnocení a vyjasnění zajištění 

pohledávky. 

4 
Špatná 

bonita 

Výrazně zvýšené riziko, zákazník je stále po splatnosti, nedodržuje 

platební podmínky, časté výpadky placení, zákazník má vysoké 

dluhy, nutná neustálá kontrola, stávající výše creditlimitu nesmí být 

v žádném případě překročena. Zvýšení creditlimitu pouze proti 

zajištění. 

5 Žádná bonita 
Insolventní zákazník, zastavení dodávek, možnost dodávky pouze po 

zaplacení. 
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V bodovacím systému jsou obsaženy jak faktory finanční, tak nefinanční a každému je 

přiřazena váha dle důležitosti ovlivnění bonity tímto parametrem.  

Tabulka 31: Bodovací systém hodnocení bonity (Zdroj: Vlastní zpracování dle (34)) 

Bodový systém hodnocení zákazníků 

Faktory Váha Období 

  1 2 3 4 5 

Faktory finanční       

Obrat společnosti 3      

Majetková struktura 4      

Rentabilita 15      

Likvidita 9      

Doba splatnosti závazků 14      

Doba splatnosti pohledávek 12      

Nefinanční faktory       

Stáří podniku 5      

Tržní podíl 7      

Počet zaměstnanců 2      

Celkem 71      

 

Tabulka obsahuje faktory ovlivňující bonitu jednotlivých hodnocených zákazníků, 

přičemž ke každému parametru je přiřazena váha podle důležitosti. Každý faktor má 

vytvořenou samostatnou tabulku hodnocení. Zjištěné hodnoty jsou vynásobeny váhami 

daného faktoru a na závěr sečteny pro celkové vyhodnocení bonity podniku.  

Níže uvedená Tabulka 32 nastiňuje možnou podobu bodovací stupnice jednoho 

z ukazatelů, a to běžné likvidity. Takto vytvořená stupnice ohodnocení by byla navržena 

pro každý výše uvedený faktor samostatně. 

Tabulka 32: Bodovací systém hodnocení běžné likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování dle (34)) 

Běžná likvidita Hodnocení 

Likvidita nad 1,6 1 

Likvidita 1,2-1,59 3 

Likvidita 0,9-1,19 5 

Likvidita 0,7-0,89 8 

Likvidita do 0,69 10 
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Dle výše uvedené bodovací stupnice získá zákazník jeden bod, pokud jeho běžná 

likvidita je např. 1,3. Tyto body následně zaneseme do Tabulky 31 bodovacího 

systému. Maximální bodové ohodnocení v rámci tohoto parametru je 90 bodů, které 

naznačuje, že se daný podnik potýká s problémy s nízkou likviditou. Naopak nejlepší 

dosažené hodnocení je 9 bodů, kdy je podnik dostatečně likvidní v rámci běžné 

likvidity.   

Pokud by stupnice pro všechny faktory byla zvolena od 1-10 bodů, potom by nejlepšího 

výsledku dosáhl podnik v případě, že by výsledná hodnota bonitního systému 

hodnocení byla 71. Naopak nejhorším hodnocením by bylo 710 bodů, což značí 

společnosti s žádnou bonitou.  

Dle počtu získaných hodnot je níže v Tabulce 33 stanoveno možné hodnocení podniků 

z pohledu jejich bonity. Dle bonitního zařazení v tabulce níže budou zákazníkům 

nabídnuty smluvní podmínky, jako je například splatnost faktur a úvěrové limity. 

Tabulka 33: Bodovací systém hodnocení bonity (Zdroj: Vlastní zpracování dle (34)) 

Počet dosažených bodů Hodnocení bonity 

71 – 200 Výborná bonita 

201– 340 Dobrá bonita 

341 – 480 Průměrná bonita 

481 - 600 Špatná bonita 

601 – 710 Žádná bonita 

 

9.2 Skonto 

Jednou z možností, jak motivovat zákazníky k platbě svých závazků dříve než 

v dohodnuté době, je možnost využití skonta. Základem tohoto řešení je nabídnutí určité 

slevy (skonta) zákazníkovi, pokud uhradí svoji pohledávku dříve, než na jakou dobu je 

sjednána splatnost jeho pohledávky. Toto řešení by mělo být pro odběratele velkou 

motivací, jelikož za svoje objednané zboží by mohli zaplatit méně, než na jakou částku 

byla faktura vystavena. (34) 

Výpočet skonta: HDs = HD x (1-is) 
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Značení:  HDs – Hodnota pohledávky s využitím skonta 

   HD – Hodnota původní pohledávky 

   is – sazba skonta  

Pokud společnost využije tuto možnost benefitu pro svoje zákazníky, musí stanovit 

takovou výši skonta, která pro ni nebude ztrátová. Výše skonta je odvozena od 

kalkulace nákladů na úvěr, která vychází z čisté současné hodnoty a také z nákladů, 

které jsou spojeny s alternativní možností financování. Pro zjištění výhodnosti této 

varianty je důležité zaměřit se na následující výpočet, kde hodnota pohledávky 

s využitím skonta, zvýšená o úročení nákladu kapitálu, musí být větší nebo 

přinejmenším stejná, než původní hodnota pohledávky. (34) 

         Výpočet:  

                    

Značení: it – přepočtená výnosová míra 

Přepočtená alternativní výnosová míra přepočítává alternativní výnosovou míru 

s ohledem na počet dní, o které byla daná pohledávka dříve zaplacena, a díky tomu 

mohl být daný vázaný kapitál využit dříve, než kdyby tato možnost nebyla. (34) 

Výpočet přepočtené výnosové míry: 

       
 

   
 

Značení: T – Rozdíl mezi normální dobou splatnosti a dobou splatnosti při využití 

skonta ve dnech … T = DS – LS 

 DS – Doba splatnosti obchodního úvěru ve dnech 

 i – alternativní výnosová míra 

Výpočet maximální hodnoty skonta:  
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9.3 Faktoring 

Efektivnější způsob řešení, jak snížit množství finančních prostředků vázaných 

v pohledávkách, je využití faktoringu. Podstatou tohoto řešení je odkup pohledávek, 

nejčastěji se jedná o pohledávky s dobou splatnosti do 180 dnů, faktoringovou 

společností, která na sebe přebírá všechna rizika a povinnosti spojená s danou 

pohledávkou. Velkou výhodou této varianty je téměř okamžitá úhrada pohledávek ve 

prospěch společnosti. Tyto volné finanční prostředky společnost může okamžitě využít 

na financování své obchodní činnosti. 

V první fázi dochází k ověření bonity jednotlivých účastníků tohoto procesu. Jedná se o 

dodavatele (společnost, která si službu objednala, dále zákazník) a také o odběratele 

(společnost, která fakturu vystavila). Se zákazníkem bude potom sepsána smlouva o 

postoupení sjednaných pohledávek faktoringové společnosti, která se tímto zavazuje 

zákazníkovi vyplatit určité procento z postoupené pohledávky. Procentní podíl je 

stanoven na základě podoby pohledávky a také rizika, které je s ní spojeno. Hodnota 

okamžitě vyplacené částky se většinou pohybuje kolem 80-90% pohledávky. 

V okamžiku, kdy dojde k zaplacení ze strany odběratele, faktoringová společnost 

neprodleně uhradí zbývající částku ve prospěch zákazníka. (39) Cena této služby je 

potom odvozena od úrokové sazby a od faktoringového poplatku, který se pohybuje od 

0,3% do 3 % pohledávky. (34) 

V Tabulce 34 je nasimulovaný faktoringový proces, do kterého vstupují dvě 

pohledávky v celkové výši 2 316 653,90. V tomto případě se jedná o pohledávku 

s dobou splatnosti 100 dní, tato pohledávka je uhrazena ze strany faktoringové 

společnosti o 85 dní dříve. Poplatek za tuto službu potom činí 11 541,44 Kč.  

 

Tabulka 34: Simulace faktoringu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Currency Amount Base Rate 
Spread 

Rate 

Discount 

Rate 
Tenor 

Discount 

charge 

CZK 2 062 239,30 1,01% 1,1% 2,11% 85 10 273,96 

CZK 254 414,60 1,01% 1,1% 2,11% 85 1 267,48 

 2 316 653,90     11 541,44 
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9.4 Zpětný leasing 

Společnost se neustále snaží zvyšovat kvalitu svých výrobků a služeb, což ale sebou 

nese vysokou potřebu neustálého zdokonalování současných technologií, které k výrobě 

používá. Tyto nové technologie ale představují vysoké investice, které jsou ale nutné, 

pokud si společnost chce udržet svoji pozici na trhu a chce být stále schopná obstát 

v konkurenčním boji.  

Společnost NC Line a.s. vykazuje v oblasti zadluženosti nejhorších výsledků ze všech 

hodnocených podniků. Další investice do nového výrobního zařízení tuto skutečnost 

ještě zhorší, pokud nebude mít dostatek vlastních zdrojů pro toto financování. 

Společnost zvažuje rekonstrukci nové lakovny, která bude znamenat velkou investici, 

kterou ovšem nebude moci pokrýt vlastním kapitálem.  

Společnost má také oproti ostatním analyzovaným konkurentům příliš velké množství 

dlouhodobého majetku, který potom ve výsledku výrazně ovlivňuje rentabilitu aktiv a 

obrat aktiv. V těchto dvou parametrech také vykazuje jedny z nejnižších hodnot v rámci 

analyzovaných společností. 

Existuje značné množství možností, jak obstarat potřebné finanční prostředky pro danou 

investici. Jednou z možností, jak zajistit potřebné finance, přitom nezvýšit své dluhové 

zatížení a snížit vázanost majetku, je forma financování pomocí zpětného leasingu. Tato 

varianta by nezvýšila zadluženost společnosti, tak jak by to bylo u varianty dalšího 

bankovního úvěru. 

Podstata zpětného leasingu spočívá v odkoupení dlouhodobého hmotného majetku 

společnosti (např. stroje) leasingovou společností. Tato leasingová společnost potom 

vyplatí dané společnosti částku, která se rovná aktuální tržní ceně snížené o akontaci, 

která bude vyměřena na základě znaleckého posudku. Fungování zpětného leasingu je 

potom obdobné jako u ostatních podob leasingu. Společnost stále může danou 

technologii využívat, takže nedojde k žádnému omezení spojeného s tímto odkupem. 

Bude sestaven splátkový kalendář a po splacení veškerých splátek bude daný majetek 

opět patřit společnosti. Náklady na tuto variantu řešení se budou odvíjet od stáří daného 

stroje či zařízení, od technického stavu a také od doby, na kterou bude leasing 

společnosti poskytnut.  
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9.5 Snížení množství nevýrobních pracovníků 

Další nedostatek byl nalezen v oblasti provozních ukazatelů. V tomto ohledu společnost 

vykazuje jednoznačně nejnižší hodnoty ze všech konkurentů. Společnost zaměstnává 

nejvíce pracovníků ze všech analyzovaných společností, ale výše tržeb tomu 

neodpovídá. Poměr osobních nákladů na tržbách je až abnormálně vysoký, z toho 

důvodu je nezbytné se na tento problém zaměřit. V první řadě je důležité zvážit nutnost 

určitých pracovních pozic. Společnost by se měla zaměřit na efektivitu a produktivitu 

práce u vedoucích pracovníků a zvážit, zda současný stav nevýrobního personálu je 

optimální vzhledem k náročnosti řízení nebo zda by mohla být daná práce rozvržena 

mezi méně pracovníků, kteří by přejali část odpovědnosti za zrušené pozice. Snížení 

počtu zaměstnanců bude mít významný vliv také na rentabilitu tržeb, ve které si 

v posledních třech letech v rámci sledovaných konkurentů nevede moc dobře.  
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ZÁVĚR 

V diplomové práci bylo provedeno hodnocení finančně-obchodní výkonnosti 

společnosti NC Line a.s. prostřednictvím benchmarkingu. Zvolenými konkurenty byly 

společnosti, které byly vybrány na základě zkušeností společnosti NC Line a.s. a jsou 

vnímáni jako její nejbližší konkurenti. Finanční analýza byla provedena s využitím 

veřejně dostupných informací jako je obchodní rejstřík, justice, prezentace společností, 

webové stránky společnosti apod.. Pro hodnocení byla také využita databáze Amadeus, 

která zejména sloužila k analýze zahraničních konkurentů, ke kterým byly informace 

hůře dostupné. V závěru diplomové práce byla navržena opatření, která povedou ke 

zlepšení finanční výkonnosti podniku společnosti NC Line a.s.. 

V rámci komplexního zhodnocení si společnost NC Line a.s. nevedla, ve srovnání 

s konkurencí, vůbec špatně, ale analýza odhalila oblasti, kde společnost za konkurenty 

zaostává.  Nejlépe celkově hodnocenou společností v rámci analyzovaných podniků 

byla IMC Slovakia, s.r.o., která téměř ve všech oblastech dosahovala jedny z nejvyšších 

hodnot, dokonce v obchodních, provozních ukazatelích byla jednoznačně nejlepší, 

stejně tak v oblasti zadluženosti. Jako jediná má stanovenou optimální výši oběžného 

majetku tak, aby v rámci všech oblastí likvidity vykazovala optimální hodnoty. Jediné 

mírné nedostatky společnosti IMC Slovakia, s.r.o. byly zjištěny v oblasti rentability 

aktiv, investovaného kapitálu a v obratu zásob. Společnost zbytečně drží velké množství 

finančních prostředků v zásobách, které ji nepřináší téměř žádný výnos.  

Na základě provedené analýzy byly právě zjištěny slabé stránky společnosti NC Line 

a.s. v porovnání s konkurencí. Problémy byly odhaleny zejména v oblasti zaměstnanců, 

kdy společnost zaměstnává až příliš velké množství pracovníků, kteří výrazně snižují 

hodnoty v rámci provozních ukazatelů a rentability. Společnost si je tohoto nedostatku 

plně vědoma a v následujících letech bude snižovat počet nevýrobního personálu a 

práce bude rozprostřena mezi méně pracovníků a tím bude zvýšena jak produktivita, tak 

rentabilita. Další problém byl odhalen v oblasti zadluženosti. Společnost je v rámci 

hodnocených podniků jedna z nejzadluženějších. I přesto, že se společnosti daří tuto 

hodnotu meziročně snižovat, i tak v posledním sledovaném roce vykazuje stále jednu 

z nejvyšších hodnot.  
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Finanční investice do nových technologií jsou pro společnost zásadní, pokud si chce 

udržet svoji pozici na trhu a být stále konkurenceschopná. Pořízení nových technologií 

ovšem povede k opětovnému zvýšení zadluženosti, proto by společnost měla zvážit 

možnost zpětného leasingu, který by v rámci finančního hodnocení nevypadal tak 

rizikově a společnost by získala potřebné finanční prostředky pro inovace. 

Další návrhy na opatření byly navrženy v oblasti řízení pohledávek. Po poslední 

konzultaci se společností NC Line a.s., kdy ji byly představeny jednotlivé návrhy v této 

oblasti, bude zvažovat možnost zavedení faktoringu. Tato možnost dřívějšího získání 

finančních prostředků vázaných v pohledávkách by mohla výrazně pomoct v rámci 

dostatečného provozního kapitálu pro běžnou činnost společnosti. 

Závěrem lze říci, že na základě zjištěných nedostatků v porovnání s konkurencí a 

doporučenými hodnotami, byly odhaleny slabé stránky společnosti. Byla navržena 

opatření, které umožní společnosti zlepšit obchodně-finanční výkonnost.  
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