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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení výkonnosti společnosti abc s.r.o., která 

působí v oblasti automotive. Vybraná společnost bude porovnána s vhodnými 

konkurenčními společnostmi prostřednictvím benchmarkingu. Cílem práce je odhalit 

slabá místa a navrhnout řešení, která povedou ke zlepšení současné výkonnosti 

společnosti. 

 

Abstract 

The master thesis is focused on the evaluation of the performance of the company abc 

s.r.o., which operates in the automotive sector. The company will be compared with the 

appropriate competitors by the approach called benchmarking. The goal of the thesis is 

to identify weaknesses and suggest solutions that will improve the current performance 

of the company. 
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ÚVOD 

V současné době je pro každou společnost klíčové získat a udržet si silné postavení  

na trhu a zvládnout odolávat svým konkurentům. Každá společnost by měla svou 

konkurenci neustále sledovat a přizpůsobovat se požadavkům trhu, zdokonalovat 

veškeré podnikové procesy, zkvalitňovat nabídku svých výrobků a služeb, pečovat  

o dodavatelsko-odběratelské vztahy a spokojenost zaměstnanců. Hlavním cílem 

veškerých společností by tedy mělo být neustálé zvyšování obchodní i finanční 

výkonnosti a udržení konkurenceschopnosti. 

 

Problematikou výkonnosti společnosti se zajímá zejména její management, který ji 

pravidelně analyzuje a navrhuje opatření ke zvýšení její efektivity. Jedním z možných 

způsobů analýzy výkonnosti, který bude využit i v této diplomové práci, se nazývá 

benchmarking. Podstatou této metody je provedení analýzy a srovnání zjištěných 

výsledků a dalších ukazatelů vybrané společnosti s jejími konkurenty, kteří působí  

ve stejném odvětví. Z výsledků porovnání je možné odhalit silné a slabé stránky 

společnosti či jiné nedostatky. Závěrečným krokem je tvorba návrhů opatření, které 

vedou k odstranění slabin a zvýšení její celkové výkonnosti. 

 

Pro účely této diplomové práce byla zvolena společnost působící v odvětví automotive, 

která je členem mezinárodní skupiny pocházející z Německa, avšak v této práci bude 

označena jako společnost abc s.r.o., neboť si nepřála být konkrétně identifikována 

z důvodu možného zveřejnění interních informací. Zabývá se výrobou zejména 

plastových interiérových dílů, mezi které patří například výdechy klimatizací, popelníky, 

držáky nápojů, upínací rámečky atd. 

 

Práce bude rozdělena do čtyř základních částí. První část bude formulovat hlavní a dílčí 

cíle této práce, použité metody a postupy jejího zpracování.  

 

Druhá část práce se bude zabývat teoretickými východisky, které jsou potřebné 

k pochopení analytické části. Teoretická část bude definovat základní pojmy, jako jsou 
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výkonnost, nástroje měření výkonnosti, prvky strategické analýzy, ukazatele finanční 

analýzy aj. 

 

Třetí část práce představí vybranou společnost abc s.r.o., její základní charakteristiku, 

organizační strukturu a informační zdroje. Dále bude provedena strategická analýza 

pomocí Modelu 7S, Porterova modelu konkurenčního prostředí, analýzy SLEPTE  

a SWOT. Další podkapitola bude věnována výběru a představení konkurentů  

pro benchmarking. Poslední částí této kapitoly bude provedení benchmarkingu,  

tzn, porovnání vybraných společností, a to i s oborovým průměrem. Potřebná data  

pro srovnání vybrané společnosti s konkurencí budou čerpána z mezinárodní databáze 

Amadeus. V závěru analýzy budou shrnuty zjištěné výsledky, na které bude navázána 

čtvrtá část diplomové práce. 

 

Čtvrtá část práce bude vycházet z výsledků analýzy, na základě kterých budou navržena 

opatření, která povedou k odstranění či zmírnění dopadů slabin společnosti a ke zvýšení 

její výkonnosti. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Tato kapitola popisuje hlavní a dílčí cíle diplomové práce a použité metody a postupy 

při jejím zpracování. 

 

1.1 Cíle práce 

Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnocení finanční a obchodní výkonnosti 

vybrané společnosti pomocí metody benchmarking v letech 2014 až 2018. Na základě 

výsledků zjištěných z porovnání s konkurenty a oborovými hodnotami budou navržena 

patřičná opatření, která povedou ke zlepšení současné situace společnosti. 

 

Jedním z dílčích cílů je definování základních pojmů a teoretických poznatků, které jsou 

potřebné pro provedení analytické části práce. Teoretická část bude zahrnovat zejména 

popis finančních a obchodních ukazatelů, metod pro měření výkonnosti a strategickou 

analýzu. Dílčím cílem práce bude také výběr konkurenčních společností, které budou 

vhodné pro porovnání s vybranou společností. Výběr konkurentů bude prováděn dle 

předem stanovených kritérií. Dalším dílčím cílem bude analýza současné situace 

společnosti s pomocí strategické analýzy, která bude zahrnovat analýzu SLEPTE, 

Model 7S, Porterův model pěti konkurenčních sil a SWOT analýzu. Následně bude 

proveden benchmarking, který bude zahrnovat srovnání provozních  

a finančních ukazatelů s vybranými konkurenty. Po vyhodnocení výše zmíněných 

dílčích cílů budou navržena doporučení, která povedou k naplnění hlavního cíle práce,  

tj. ke zlepšení současné situace a výkonnosti vybrané společnosti. 

 

 

1.2 Metody a postupy zpracování práce 

Hlavním podkladem pro tvorbu teoretické části budou odborné literární prameny. 

Jednou ze základních využitých metod této práce bude pozorování prováděné přímo  

ve vybrané společnosti. Dále budou využity metody finanční analýzy, například 

ukazatele aktivity, zadluženosti, rentability, likvidity aj.  Mezi další využitou metodiku 
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při psaní této práce bude patřit i analýza, syntéza, dedukce a indukce, metoda srovnání, 

měření atd.  

 

1.2.1 Metoda analýzy a syntézy 

Analýzou se rozumí rozklad zkoumaných jevů na jednotlivé dílčí části, které jsou dále 

hlouběji zkoumány. Tento rozklad jevu umožňuje následné detailní zkoumání každé 

dílčí části, a tudíž bude celkový jev mnohem hlouběji poznán jako celek. Syntéza je 

opakem analýzy. Snaží se o propojení jednotlivých částí a zkoumá jejich vzájemné 

souvislosti. Syntéza a analýza se vzájemně doplňují a tvoří jeden celek. Pokud bude 

použita pouze jedna tato metoda, nelze dosáhnout objektivních výsledků (Synek, 

Sedláčková, Vávrová, 2007, str. 21 - 22).  

 

1.2.2 Metoda indukce a dedukce 

Dedukcí se rozumí odvozování specifických závěrů od obecných závěrů, zatímco 

indukce vyvozuje na základě velkého množství dílčích závěrů či informací jeden 

obecný závěr. Tyto způsoby myšlení jsou opět propojené, tzn. objektivních výsledků lze 

dosáhnout pouze při zohlednění obou metod, tak jako v případě analýzy a syntézy 

(Synek, Sedláčková, Vávrová, 2007, str. 21 - 22). 

 

1.2.3 Metody finanční analýzy 

V analytické části jsou využity metody finanční analýzy, které pomocí vybraných 

ukazatelů zhodnotí finanční situaci společnosti. V této prácí jsou použity zejména 

ukazatele aktivity, rentability, zadluženosti či aktivity. 

 

1.2.4 Metoda srovnání 

Tato metoda se zabývá porovnáváním dvou či více různých veličin, při kterém jsou 

analyzovány jejich vzniklé rozdíly (Wagner, 2009, str. 35). 
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1.2.5 Metoda pozorování 

Pozorování je jednou ze základních výzkumných metod, která zahrnuje sledování 

předem určených skutečností v dané oblasti, v tomto případě ve vybrané společnosti. 

Snaží se porozumět jednotlivým podnikovým procesům aj. (Synek, Mikan, Vávrová, 

2011, str. 20 - 21). 

 

1.2.6 Měření 

Další použitou metodou je měření, která přiřazuje hodnoty ke zkoumané veličině 

(Wagner, 2009, str. 35). 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část diplomové práce se zabývá teoretickými poznatky, základními pojmy  

a definicemi, které souvisí s měřením výkonnosti společnosti. Je zde vysvětlena 

problematika týkající se moderních nástrojů a metod měření výkonnosti, mezi které patří 

například model EFQM či benchmarking. Dále je zde rozebrána oblast zaměřená  

na strategické analýzy či měření výkonnosti společnosti, které se provádí s pomocí 

například ukazatelů zisku a poměrových ukazatelů. Kapitola vytváří ucelený pohled na tuto 

problematiku a vysvětluje základní principy potřebné k hodnocení výkonnosti společnosti. 

 

2.1 Moderní nástroje měření výkonnosti 

Mezi moderní nástroje měření obchodní výkonnosti patří zejména Balanced Scorecard, 

Six Sigma, Model EFQM, Model TQM či Benchmarking. V této diplomové práci bude 

využita metoda Benchmarking, proto jí bude v teoretické části věnováno nejvíce 

pozornosti. 

 

2.1.1 Balanced Scorecard 

Tento přístup vznikl v 90. letech a jeho zakladateli jsou Robert S. Kaplan a David  

P. Norton. Přístup slouží ke sjednocení finančních i nefinančních ukazatelů do jednoho 

systému, zdůrazňuje důležitost propojení těchto ukazatelů i s informačním systémem 

společnosti (Horváth & Partners, 2002), (Kaplan, Norton, 2005, str. 21). 

 

Balanced Scorecard klade důraz na provádění pravidelných investic do společnosti, 

které se týkají nákupu nových strojů a zařízení, vývoje, výzkumu, informačních 

systémů i zaměstnanců. Dále se snaží o sjednocení zájmů managementu, operativního 

řízení, zaměstnanců v souladu se strategickými cíli společnosti (Kaplan, Norton, 2005, 

str. 112), (Sedláček, 2007, str. 140). 

 

Tento přístup klade důraz také na zachycení všech skutečností, informací a dat 

ovlivňující a určující hodnotu společnosti, neboť jeho hlavní nevýhodou je, že platí 

pouze za podmínek, které byly stanoveny při jeho sestavení (Sedláček, 2007, str. 140). 
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Obrázek 1: Balanced Scorecard – schéma tvorby vize a strategie 
(Zdroj: Sedláček, 2007, str. 140) 

 

 

2.1.2 Six Sigma 

Tato metoda vznikla v roce 1987 a je zaměřená na zvýšení efektivity, dosahování 

stanovených cílů společnosti a odstranění plýtvání zdrojů s pomocí statistických 

nástrojů. Její postup spočívá v hledání chyb a nedostatků v jednotlivých procesech 

společnosti a následně v navržení postupů pro odstranění takto nalezených nedostatků  

a chyb. Jejím cílem je uspokojení potřeb svých zákazníků a současně i svých dodavatelů 

(Dvořáček, 2005, str. 38). 

 

Klíčovými prvky této metody jsou zejména: 

 Kritické nahlížení na kvalitu – prvky rozhodující pro zákazníka, 

 Nedostatky a defekty – prvky s negativním efektem na spokojenost zákazníka, 

 Stabilita operací – zavedení procesů a operací ke zlepšení emoční stránky 

zákazníka; zaměření se na to, co zákazník vidí a cítí, 

 Tvorba image procesu (Dvořáček, 2005, str. 38). 
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2.1.3 Model TQM 

Tento model se zabývá identifikací kvality jakosti společnosti a managementu. Jeho 

cílem je zlepšení v oblasti nabízených produktů či služeb a dlouhodobé spokojenosti 

zákazníků a všech členů společnosti. Zabývá se i chodem organizace a jejími interními 

procesy a dosažením cílů stanovených pro společnost. Model je založen na normách 

ISO 9000 a stal se základem pro model EFQM (Westcott, 2013, str. 46). 

 

2.1.4 Model EFQM  

Tento přístup je založen na normách ISO 9000 a vychází ze zásad modelu TQM. 

Zabývá se hodnocením podnikatelské činnosti a výkonnosti společnosti. Je užitečný 

zejména pro manažery, kterým slouží pro zhodnocení výkonnosti společnosti  

a k identifikaci nedostatků či silných a slabých stránek. Výstupem tohoto nástroje jsou 

opatření sloužící k zamezení tvorbě nedostatků. Nevýhodou tohoto modelu je nutnost 

identifikace a dodržování stanovených pravidel a postupů (Marinič, 2008, str. 133), 

(Nenadál, 2008, str. 38). 

 

Mezi oblasti, na které lze tento model aplikovat, patří například: 

 Zaměření na zákazníka, 

 Možnosti dosažení stanovených cílů, 

 Strategie a vedení, 

 Řízení procesů a schopnost reakce na změny, 

 Inovace aj. (Pavelková, Knápková, 2009, str. 202). 

 

2.1.5 Benchmarking 

Benchmarking je jednou z metod, která umožňuje posouzení výkonnosti společnosti 

pomocí srovnání s jinými společnostmi. Výběr společností není náhodný, je důležité 

zvolit takové společnosti, které ve stejném oboru dosahují nadprůměrných výsledků. 

Zjištěné informace může společnost později využít ke svému zdokonalení (Nenadál, 

Vykydal, Halfarová, 2011, str. 13-14). 
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Podstatou této metody je odhalení nedostatků a oblastí, kterým by se měla společnost 

věnovat. Vedení společnosti získá přehled o svých konkurentech i o svém postavení  

na trhu, takže je schopné zlepšit výkonnost společnosti na základě získaných informací 

o své úspěšnější konkurenci (Nenadál, 2004, str. 14). 

 

V rámci benchmarkingu mohou být s konkurenty srovnávány různé prvky, mezi které lze 

zařadit například výrobky, procesy, činnosti, služby atd. Při použití této metody  

si společnost stanoví cílovou hodnotu, které se snaží dosáhnout a překonat. Touto hodnotou 

mohou být náklady, doba trvání procesů, výše produktivity aj. (Nenadál, Vykydal, 

Halfarová, 2011, str. 15). 

 

Mezi výhody benchmarkingu patří zejména získání analýzy společnosti a její porovnání 

s konkurenty, zjištění jejich nedostatků a možnosti zlepšení postavení na trhu, vyhodnocení 

úspěšnosti firemní strategie atd. (Nenadál, Vykydal, Halfarová, 2011, str. 25). 

 

Členění benchmarkingu 

V praxi existuje různé typy benchmarkingu. Tyto druhy jsou dělené dle předmětu 

zkoumání – charakteru vybraného objektu a dle místa uskutečňování – realizace v rámci 

jedné či více společností (Nenadál, Vykydal, Halfarová, 2011, str. 21, 25). 

 

Dle charakteru objektu: 

 Výkonový – zaměření na přímé konkrétní měření a jeho srovnání s konkurencí. 

Je nutné, aby srovnávané společnosti vyráběly podobné výrobky či nabízely 

podobné služby (např.: výkon stroje, zaměstnance atd.) 

 Funkcionální – komparace funkcí společnosti zejména v oblasti služeb 

(např: úroveň a rozsah služeb, vztahy se zákazníky atd.) 

 Procesní – specializace na vybrané procesy společnosti (např.: způsoby 

fakturace atd.) (Nenadál, Vykydal, Halfarová, 2011, str. 21 - 23) 
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Mezi činnosti této fáze se řadí například vymezení potřeb a důvodů změn 

společnosti, stanovení způsobu provedení benchmarkingu, posouzení připravenosti 

společnosti, výběr vhodného modelu benchmarkingu, tvorba dokumentace  

aj. (Nenadál, Vykydal, Halfarová, 2011, str. 47). 

 

 2. etapa – Plánovací 

Druhá etapa, která je časově nejnáročnější, zahrnuje tvorbu strategie, postupu  

a bližší specifikace procesů benchmarkingu. Jedním z výstupů je i specifikace cíle, 

kterého chce společnost dosáhnout a výběr ideálních konkurentů (Nenadál, Vykydal, 

Halfarová, 2011, str. 68). 

 

Mezi činnosti této etapy patří například určení předmětu benchmarkingu a výběr 

týmu, který jej provede, zjištění vlastní výkonnosti, určení partnerů, uzavření smluv  

s partnery aj. (Nenadál, Vykydal, Halfarová, 2011, str. 68). 

 

Při komunikaci s konkurenty a při vyměňování informací o společnosti je nutné 

dodržet základní zásady etiky. Je vhodné již na úvodní schůzce stanovit pravidla 

vyměňování informací a jejich rozsah, či v případě odmítnutí spolupráce  

od konkurenta toto rozhodnutí přijmout (Nenadál, Vykydal, Halfarová, 2011,  

str. 69). 

 

 3. etapa – Analytická 

Analytická fáze představuje zejména sběr dat a informací od vybraných společností. 

Výstupem etapy je zhodnocení získaných informací a analýza zjištěných rozdílů 

s konkurenty (Solař, Bartoš, 2006, str. 29). 

 

 4. etapa – Integrační 

Čtvrtou fázi zahajuje třídění a kontrola získaných informací. Jsou vyhodnocovány 

nesrovnalosti a rozdíly, které se týkají výkonnosti. Veškerá zjištění jsou popsána 

v závěrečné zprávě včetně navržených řešení ke zlepšení současné výkonnosti, která 

je předána vedení společnosti. Vedení následně posuzuje nákladovost a efektivnost 
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navržených řešení a postupů ke zlepšení současného stavu (Solař, Bartoš, 2006,  

str. 30-31). 

 

Činnosti integrační fáze se dělí do tří základních okruhů, a to: 

 projednání zjištěných informací pomocí benchmarkingu,  

 zaznamenání získaných informací, tvorba závěrečné práce a snaha zavést 

postupy ke zlepšení současného stavu společnosti  

 stanovení cílů společnosti (Nenadál, Vykydal, Halfarová, 2011, str. 164). 

 

 5. etapa – Realizační 

Poslední fáze se nazývá realizační. Probíhá zde realizace změn, které byly 

naplánovány zejména v integrační etapě. Tato etapa by měla vycházet  

i z tzv. Demingova cyklu PDCA, který dělí průběh realizace na čtyři základní fáze 

(Nenadál, Vykydal, Halfarová, 2011, str. 191). 

 

Demingův cyklus PDCA 

Demingův cyklus se skládá celkem ze čtyř fází, ve kterých by měla realizace změn 

probíhat. Zkratka PDCA vychází z jejich počátečních písmen fází v anglickém jazyce: 

 P – plánování (plan): vypracování plánu změn vedoucích ke zlepšení, 

identifikace faktorů ovlivňující proces, výběr kvalifikovaného týmu, 

 D – dělání (do): realizace plánu, sběr dat, zápis výsledků, 

 C – kontrola (check): analýza dat, kontrola výsledků a srovnání s plánem, 

 A – reakce (act): reakce na výsledky, úpravy procesu (Nenadál, Vykydal, 

Halfarová, 2011, str. 191). 



 

(Zdroj: Vlastní 
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Obrázek 3: Demingův cyklus PDCA 
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Mezi tyto síly patří: 

• vyjednávací síla dodavatelů,  

• vyjednávací síla odběratelů,  

• hrozba substitutů,  

• rivalita firem v daném odvětví,  

• hrozba vstupu nových konkurentů (Němec, Bucman, Šikýř, 2008, str. 10 – 11). 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Postavení dodavatelů ovlivňuje cenu konečných produktů a velikost dodávek. Malý 

počet dodavatelů umožní kladení podmínek, díky kterým mohou být odběratelé 

znevýhodnění. Čím vyšší bude počet dodavatelů, tím nižší bude jejich vyjednávací síla. 

Tuto sílu ovlivňují i náklady na přechod k jinému dodavateli. Čím nižší budou tyto 

náklady, tím nižší bude vyjednávací síla dodavatelů (Kozel, 2006, str. 31). 

 

Vyjednávací síla odběratelů  

I vyjednávací síla odběratelů významně ovlivňuje cenu produktů či služeb. Dále má 

významný vliv i na zvyšování kvality výrobků či služeb. V případě, kdy bude 

odběratelů pouze malé množství, jejich vyjednávací síla bude vysoká. Tuto sílu 

ovlivňuje i odebírané množství produktů či služeb vzhledem k celkovému odběru, 

možnosti substituování produktů a počet odběratelů (Kozel, 2006, str. 31). 

 

Hrozba substitutů  

Substitut představuje produkt, který může nahradit produkt nabízený společností. 

Nabídka substitutů ovlivňuje poptávku po produktech a službách společnosti, takže je 

důležité pravidelně sledovat nabídku substitutů a vývoj jejich cen (Kozel, 2006, str. 31). 

 

Rivalita firem v daném odvětví  

Čím větší je počet konkurentů na daném trhu, tím více klesá atraktivita tohoto oboru pro 

nové dodavatele. Pokud společnosti evidují vysoké fixní náklady, usilují o výrobu  

co největšího počtu produktů, aby bylo využití výrobních kapacit co nejvíce efektivní. 

Dodavatelé se snaží, aby byly jejich produkty atraktivnější než produkty konkurence 

(Kozel, 2006, str. 31). 
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Hrozba vstupu nových konkurentů 

Tuto hrozbu ovlivňují bariéry vstupu do odvětví či z jeho výstupu. V případě vysokých 

bariér je odvětví považováno za vysokoziskové, neboť se v něm nachází nízký počet 

společností. Pokud budou tyto bariéry nízké, společností v odvětví bude vysoké 

množství a nebudou dosahovat takových zisků jako v odvětví s vysokými bariérami 

(Kozel, 2006, str. 31). 

 

 
Obrázek 4: Porterův model 

(Převzato: Keřkovský, 2009, str. 56) 

 

 

SLEPTE 

Hlavní podstatou analýzy SLEPTE je identifikace nejvýznamnějších faktorů týkajících 

se vnějšího prostředí společnosti, jako jsou různé vlivy, jevy, trendy či události 

ovlivňující společnost (Kaplan, Norton, 2010, str. 59) (McDonald, Smith, Ward, 2013). 
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Jsou zde analyzovány faktory:  

 sociální,  

 legislativní,  

 ekonomické,  

 politické,  

 technologické,  

 ekologické (Kaplan, Norton, 2010, str. 59). 

 

Sociální faktor 

Tento faktor ovlivňuje poptávku i nabídku po výrobcích i službách. Dále zahrnuje 

ochotu populace pracovat a podmínky, za kterých je ochotna pracovat. Důležitou roli 

hraje i vzdělanost obyvatelstva, jejich mentalita, demografické poměry, kultura, životní 

styl aj. (Kaplan, Norton, 2010, str. 60). 

 

Legislativní faktor 

Legislativa významně ovlivňuje chování a strategie společností, případně i jejich 

rozhodnutí, zda vstoupí na trh dané země. Tento faktor zahrnuje veškeré zákony, 

nařízení, směrnice a vyhlášky. Podstatnou roli hrají cenové regulační opatření, daňové 

sazby a pobídky, bezpečnostní předpisy atd. (Kaplan, Norton, 2010, str. 60). 

 

Ekonomický faktor 

Chování společnosti ovlivňuje i ekonomický faktor. Pro společnost jsou klíčové informace 

o inflaci, míře nezaměstnanosti, úrokové sazbě nebo o ekonomické situaci státu a typu jeho 

ekonomického systému. Ekonomické prostředí ovlivňují i možnosti státních zásahů  

do ekonomiky, kvalita infrastruktury a její vyspělost, kvalifikační úroveň pracovních sil atd. 

(Kaplan, Norton, 2010, str. 60). 

 

Politický faktor 

Tento faktor zahrnuje například vládu, její stabilitu, politický systém aj. Politické 

prostředí je ovlivněno i riziky vojenských invazí, ochranou duševního vlastnictví  

či různými obchodními regulačními opatřeními (Kaplan, Norton, 2010, str. 60). 
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Technologický faktor 

Pro společnost je důležité stále zlepšovat své technologie a sledovat technologické 

pokroky své konkurence. Technologie mají vliv jak na nabídku tak poptávku  

po produktech společnosti. Zastaralé produkty mají zpravidla menší odbyt. Vyspělejší 

technologie mohou snižovat celkové náklady společnosti (Kaplan, Norton, 2010,  

str. 60). 

 

Ekologický faktor 

Ekologie je v dnešní době hojně diskutované téma. Společnosti musí dodržovat různé 

normy a postupy, aby nebylo znečišťováno životní prostředí. Tyto nařízení zvyšují 

jejich náklady (Kaplan, Norton, 2010, str. 60). 

 

2.2.2 Analýza vnitřního prostředí 

Analýzy zabývající se vnitřním prostředím společnosti odhalují situaci uvnitř 

společnosti a zachycují veškeré interní procesy. Níže je uveden podrobný popis 

vybraných analýz, které se zabývají vnitřním prostředím, konkrétně McKinseyho model 

7S a SWOT analýza. 

 

McKinseyho model 7S  

Tento typ vnitřní analýzy slouží k odhalení interních faktorů, které ovlivňují úspěchy  

a dosažení cílů společnosti. Název modelu ,,7S“ je odvozen ze sedmi faktorů, ze kterých 

je tvořen, jejichž počátečním písmenem je ,,S“: 

 strategy (strategie),  

 structure (struktura),  

 systems (systémy),  

 style (styl),  

 staff (spolupracovníci),  

 skills (schopnosti),  

 shared values (sdílené hodnoty) (Mallya, 2007. str. 73). 
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Obrázek 5: McKinseyho model 7S 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle Mallya, 2007, str. 73) 
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Styl 

Styl zahrnuje způsob a chování vedoucích pracovníků a jejich přístup k řešení 

provozních problémů (Keřkovský, Vykypěl, 2002, str. 92). 

 

Spolupracovníci 

Tento faktor představuje kooperaci zaměstnanců, jejich motivaci, mezilidské vztahy  

a chování vůči společnosti. Důležitý vliv má i odborná kvalifikace zaměstnanců, jejich 

morální hlediska či loajalita (Keřkovský, Vykypěl, 2002, str. 92). 

 

Schopnosti 

Faktor týkající se schopností zahrnuje veškeré profesní znalosti zaměstnanců  

a kompetence společnosti (Keřkovský, Vykypěl, 2002, str. 92). 

 

Sdílené hodnoty 

Jako sdílená hodnota se označuje vize, cíle, přání a poslání společnosti (Keřkovský, 

Vykypěl, 2002, str. 92). 

 

 

SWOT analýza 

SWOT analýza patři mezi nejstarší nástroje analýzy strategie. Zabývá se definováním 

vnitřních a vnějších atributů, a to silnými a slabými stránkami společnosti, jejími 

hrozbami a příležitostmi. Vnitřními atributy jsou silné a slabé stránky společnosti, které 

jsou zkoumány v rámci příslušné organizace, zatímco vnější atributy neboli příležitosti 

a hrozby se zabývají tržní oblastí. Součástí této analýzy by měly být dílčí výsledky 

všech analýz, které jsou zmíněné výše. Vzhledem k tomu, že SWOT analýza musí 

vycházet již z předchozích analýz, měla by být vypracována až při závěrečném 

hodnocení strategie společnosti (Kaplan, Norton, 2010, str. 61). 
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Tabulka 1: SWOT analýza  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle Kaplan, Norton, 2010, str. 61). 

 Prospěšné při snaze 

dosáhnout cílů společnosti 

Škodlivé při snaze 

dosáhnout cílů společnosti 

Vnitřní atributy Silné stránky Slabé stránky 

Vnější atributy Příležitosti Hrozby 

 

Tato analýza se tedy skládá ze dvou dílčích analýz, a to z vnější, která zkoumá 

příležitosti a hrozby, a z vnitřní, která se zabývá silnými a slabými stránkami 

společnosti. Vnější analýza se zaměřuje na makroprostředí a mikroprostředí, ve kterých 

zkoumá konkurenci společnosti, chování zaměstnanců, odběratelů a dodavatelů a dále 

se zabývá faktory politickými, ekonomickými či technologickými. Vnitřní prostředí je 

zaměřeno na faktory, které ovlivňují vnitřní procesy a chod společnosti (Dvořáček, 

Slunčík, 2012, str. 16), (Jakubíková, 2008, str. 103). 

 

Při zpracování SWOT analýzy je doporučeno dodržovat několik pravidel, mezi které 

patří: 

 zaměřenost na podstatné informace a fakta, 

 objektivnost, 

 řádné hodnocení všech faktorů (Keřkovský, 2009, str. 51). 

 

 

2.3 Výkonnost společnosti a její měření 

Výkonnost představuje pojem, který má využití nejen v ekonomických, ale i v dalších 

různých oblastech. Primárně představuje popis či průběh výkonu určitého subjektu 

s ohledem na hospodárnost a efektivitu podnikových procesů a míru zhodnocení 

použitých zdrojů. Výkonnost společnosti závisí na jeho schopnostech identifikovat trh,  

na rychlosti reakcí na změny na trhu, na využití konkurenčních výhod a zvyšování své 

celkové konkurenceschopnosti (Kiseĺáková, Šoltés, 2017, str. 19-24), (Wagner, 2009,  

str. 21). 
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S pojmem výkonnost souvisí i efektivita společnosti. Efektivní společností je ta, která je 

schopná generovat vyšší hodnotu zisku. Zisk je dále porovnáván s výsledkem 

hospodaření a s kapitálem, který byl do společnosti investován. Toto srovnání vyjadřují 

například ukazatele rentability aktiv či vlastního kapitálu (Popesko, Papadaki, 2016,  

str. 17). 

 

Měření výkonnosti probíhá pomocí různých metod zaměřující se na finanční  

i nefinanční oblasti, mezi které patří například ukazatele zisku, poměrové ukazatele aj. 

Měření zahrnuje i hodnocení procesů a zhodnocení jejich působení se zájmovými 

skupinami společnosti. Zdrojovými daty pro provedení měření jsou zejména informace 

z finančního účetnictví, mezi které patří například výkazy, podstatný význam mají  

i informace nefinančního charakteru. Získané informace je dále nutné rozlišit dle 

charakteru ukazatele, a to na účetní, tržní a ekonomické. Výstupem měření výkonnosti 

jsou podklady určené pro každodenní rozhodování společnosti např. v provozních 

oblastech, v komunikaci, v možnostech odměňování a motivace zaměstnanců. Zjištěné 

informace ovlivňují strategické plánování či controlling  (Solař, Bartoš, 2006, str. 7-11), 

(Popesko, Papadaki, 2016, str. 17). 

 

Jednou z podstatných nevýhod finančních ukazatelů je jejich častá neobjektivnost, 

protože nehodnotí samotné fungování společnosti, ale pouze výsledky vycházející 

z účetnictví, které mohou být ovlivněny vedením. Další nevýhodou je možnost 

porovnávání údajů pouze z minulosti, proto bývají do měření zahrnuty i nefinanční 

ukazatele (Solař, Bartoš, 2006, str. 7-11). 

 

2.3.1 Ukazatele zisku 

Ukazatele zisku představují základní finanční ukazatele výkonnosti. Zisk je nejčastěji 

používaným měřítkem pro zhodnocení výkonnosti společnosti. Vzniká jako rozdíl 

nákladů a výnosů, které jsou evidované v účetnictví společnosti. V případě, kdy 

dosahuje kladných hodnot, jedná se o zisk. Pokud ale dosahuje záporných hodnot, jedná 

se o ztrátu (Pavelková, Knápková, 2009, str. 20). 
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Zisk (či ztrátu) je možné interpretovat v několika variantách:   

 Čistý zisk – EAT (Earnings After Taxes) 

Čistý zisk představuje výsledek hospodaření za dané účetní období, který je již 

po zdanění, a je možné ho rozdělit mezi vlastníky a společnost (Pavelková, 

Knápková, 2009, str. 20). 

 

 Zisk před zdaněním – EBT (Earnings Before Taxes) 

Zisk před zdaněním, jak již název napovídá, představuje výsledek hospodaření 

před odečtením daně z běžné a mimořádné činnosti. Je významným ukazatelem 

při srovnání společností, které působí v různých zemích, a mají tedy různorodé 

daňové sazby a podmínky (Pavelková, Knápková, 2009, str. 20). 

 

 Zisk před zdaněním a nákladovými úroky – EBIT (Earnings Before Interests  

and Taxes) 

EBIT se využívá pro srovnání růstů tržeb a efektivity řízení nákladů na provozní 

úrovni v rámci divizí. Tento zisk nezohledňuje způsoby financování společnosti 

ani vlivy zdanění, proto je vhodný k porovnání divizí, neboť zdanění společností 

se v různých zemích liší. Jednou z nevýhod je nemožnost sledování využití 

kapitálu a majetku (Pavelková, Knápková, 2009, str. 20). 

 

 Zisk před úroky, zdaněním a odpisy - EBITDA (Earnings Before Inerests, Taxes, 

Depreciation and Amortization)  

EBITDA nezohledňuje zdroje financování a daňovou příslušnost stejně jako 

EBIT, avšak, na rozdíl od EBITu, nebere v potaz ani způsob odepisování  

a amortizaci majetku společnosti. Tento ukazatel je využíván spíše v USA 

(Pavelková, Knápková, 2009, str. 20).  

 

2.3.2 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele vyjadřují určitý stav vybrané položky. Zdrojovými daty jsou 

zejména výkazy společnosti. Tyto ukazatele znázorňují finanční situaci společnosti, 

silné či slabé stránky, případně mohou odhalit hrozby, které by mohly v budoucnu 
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nastat. Do této skupiny jsou zahrnuty ukazatelé likvidity, zadluženosti, rentability  

a aktivity (Berman, Knight, Case, 2011, str. 215). 

 

Ukazatel likvidity  

První podskupinou jsou ukazatelé likvidity, která se dělí na běžnou, pohotovou  

a okamžitou. Likvidita vyjadřuje schopnost společnosti dostát svým závazkům,  

a to nejen vůči svým dodavatelům, ale i vůči zaměstnancům či vůči státu (Knápková, 

Pavelková, 2010, str. 89). 

 Běžná likvidita 

Běžná likvidita, označována i jako likvidita 3. stupně, udává, kolikrát oběžná aktiva 

pokrývají krátkodobé cizí zdroje. Krátkodobé cizí zdroje jsou složené 

z krátkodobých závazků, krátkodobých bankovních úvěrů a z krátkodobých 

finančních výpomocí. Optimální hodnota tohoto ukazatele by se měla pohybovat  

v rozmezí 1,5 – 2,5 (Knápková,  Pavelková, 2010, str. 90). 

 

Vzorec pro výpočet: 

Běžná likvidita =  
oběžná aktiva

kr. závazky + kr. bankovní úvěry + kr. �inanční výpomoci
 

 

 Pohotová likvidita 

Likvidita pohotová, neboli likvidita 2. stupně, by měla dosahovat hodnot v rozmezí 

1 – 1,5. Z tohoto rozmezí vyplývá, že by společnost teoreticky měla být schopna 

uhradit své krátkodobé závazky bez nutnosti prodeje zásob. V případě, kdy výsledná 

hodnota bude nižší než 1, může nastat situace, kdy společnost nebude schopna 

hradit své závazky. Vyšší výsledná hodnota než doporučené rozmezí bude mít 

pozitivní vliv při rozhodování věřitele o poskytnutí půjčky či úvěru (Knápková, 

Pavelková, 2010, str. 91) (Růčková, 2015, str. 50). 

 

Vzorec pro výpočet: 

Pohotová likvidita =  
oběžná aktiva − zásoby

kr. závazky + kr. bankovní úvěry + kr. finanční výpomoci
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 Okamžitá likvidita 

Hodnota okamžité (hotovostní) likvidity, taktéž likvidity 1. stupně, by se měla 

pohybovat v rozmezí 0,2 – 0,5. Při výpočtu se zohledňují jen nejlikvidnější položky. 

Překročení tohoto rozmezí značí neefektivní využívání finančních prostředků 

společnosti (Knápková, Pavelková, 2010, str. 91). 

 

Vzorec pro výpočet: 

Okamžitá likvidita =  
pohotové platební prostředky

kr. závazky + kr. bankovní úvěry + kr. �inanční výpomoci
 

 

 

Ukazatel zadluženosti  

Struktura vlastního a cizího kapitálu společnosti podává informace o zadluženosti 

společnosti a může indikovat hrozící rizika. Čím vyšší je množství cizího kapitálu, tím 

vyšší je riziko, které společnost podstupuje. Paradoxně využívání cizích zdrojů je nutné 

pro efektivní řízení společnosti. Úroky zaplacené za cizí kapitál představují náklady, 

které společnosti snižují zisk, tzn. snižují její daňovou povinnost. Mezi ukazatele 

zadluženosti se řadí celková zadluženost, míra zadluženosti vlastního kapitálu  

a koeficient samofinancování. 

 Celková zadluženost 

Základním ukazatelem je celková zadluženost. Doporučená hodnota ukazatele  

se pohybuje v rozmezí 30 – 60 %. Optimální hodnota ukazatele je také ovlivněna 

odvětvím, ve kterém se společnost pohybuje. Primárním cílem společnosti je 

optimalizace zadluženosti a snaha udržet její hodnotu ve stanoveném rozmezí. 

Zadluženost je nutné sledovat v čase, tzn. jak se v průběhu časového období vyvíjela 

a měnila (Růčková, 2015, str. 55-58). 

 

Vzorec pro výpočet: 

Celková zadluženost =  
cizí zdroje

celková aktiva 
∗ 100  (%) 
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 Míra zadluženosti vlastního kapitálu  

Míra zadluženosti vlastního kapitálu je velmi významným ukazatelem, zejména 

v případě podání žádosti o financování cizími zdroji. Tento ukazatel je také, 

podobně jako celková zadluženost, sledován v čase. Jeho doporučená hodnota  

se pohybuje kolem 1. V případě, kdy ukazatel dosahuje nižší hodnoty než 1, značí  

to nízkou zadluženost, neboť výše cizího kapitálu, který společnost eviduje je nižší 

než výše vlastního kapitálu. V opačném případě, kdy hodnota ukazatele dosahuje 

hodnoty vyšší než 1, dochází k zadluženosti společnosti, neboť vlastní více cizího 

než vlastního kapitálu. Pokud hodnota míry zadluženosti přesáhne hranici 1,5, 

společnost se nachází v situaci vysokého zadlužení a je pro věřitele riziková. 

Doporučené hodnoty, kterých má společnost dosahovat, je nutné uvádět  

i v závislosti na oboru, v jakém se pohybuje (Růčková, 2015, str. 58). 

 

Vzorec pro výpočet: 

Míra zadluženosti =  
cizí zdroje

vlastní kapitál
  (%) 

 

 Koeficient samofinancování  

Tento koeficient doplňuje ukazatel celkové zadluženosti společnosti a znázorňuje 

úroveň zbylé části vlastního kapitálu, tzn. udává, do jaké míry jsou aktiva 

společnosti financována prostředky akcionářů. Obecně doporučená hodnota 

koeficientu se pohybuje nad hranicí 50 %, avšak tato hodnota závisí na odvětví,  

ve kterém společnost působí. Součet hodnot celkové zadluženosti a koeficientu 

samofinancování by měl dosáhnout hodnoty 1 (100 %) (Růčková, 2015, str. 65). 

 

Vzorec pro výpočet: 

Koe�icient samo�inancování =  
vlastní kapitál

celková aktiva 
 

 

 Úrokové krytí 

Úrokové krytí znázorňuje, kolikrát je zisk společnosti vyšší než zaplacené úroky  

za poskytnutý kapitál. Znázorňuje tzv. bezpečnostní polštář pro věřitele a je jedním 

z klíčových ukazatelů pro ratingové agentury. Čím vyšších hodnot dosahuje, tím 
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více roste schopnost společnosti hradit náklady za využívání cizího kapitálu. 

Hodnota úrokového krytí by měla optimálně dosahovat rostoucího trendu (Růčková, 

2015, str. 59). 

 

Vzorec pro výpočet: 

Úrokové krytí =  
EBIT

nákladové úroky
  (roky) 

 

Ukazatele rentability  

Výnosnost vloženého kapitálu, nebo li rentabilita, zobrazuje schopnost společnosti 

dosáhnout zisku pomocí kapitálu, který investoval, a hodnotí celkovou efektivnost 

činností společnosti, schopnost generovat zisk a kontrolovat výši a spotřebu nákladů. 

Patří sem zejména rentabilita vlastního kapitálu (ROE), rentabilita celkových aktiv 

(ROA) a rentabilita tržeb (ROS) (Berman, Knight, Case, 2011, str. 141), (Grünwald, 

Holečková, 2007, str. 80). 

 

 Rentabilita vlastního kapitálu - ROE 

Rentabilita vlastního kapitálu, zkratka ROE, vyjadřuje vztah mezi vlastním 

kapitálem a ziskem. Pomocí ROE je možné vyjádřit výnosnost vloženého kapitálu 

do společnosti - kolik čistého zisku připadá na jednu korunu vlastníka společnosti 

(Scholleová, 2017, str. 177). 

 

Vzorec pro výpočet: 

ROE =  
EAT

vlastní kapitál
∗ 100  (%) 

 

 Rentabilita celkových aktiv - ROA  

Rentabilita celkových aktiv, zkratka ROA, udává vztah mezi ziskem a vloženým 

kapitálem. ROA vyjadřuje, kolik haléřů zisku přinese jedna koruna vloženého 

majetku společnosti. Optimální hodnota tohoto ukazatele je stanovená v intervalu  

10 – 12 %, avšak tato hodnota je pouze orientační, protože závisí na oboru,  

ve kterém se společnost pohybuje a na jejich cílech a hodnotách (Scholleová, 2017, 

str. 177). 
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Vzorec pro výpočet: 

ROA =  
EBIT

celková aktiva
∗ 100  (%) 

 

 Rentabilita tržeb - ROS  

Rentabilita tržeb, zkratka ROS, popisuje schopnost společnosti dosahovat zisku  

při určité výši tržeb – jaké množství zisku je připadá na 1 korunu tržeb. Hodnota 

této rentability by měla mít rostoucí tendenci (Růčková, 2015, str. 56). 

 

Vzorec pro výpočet: 

ROS =  
EBIT

tržby za prodej zboží + tržby za vl. výrobky a služby
∗ 100  (%) 

 

 

Ukazatele aktivity  

Pro znázornění efektivnosti hospodaření společnosti se svými aktivy slouží ukazatelé 

aktivity. Pokud společnost eviduje přebytečné množství aktiv, náklady související 

s majetkem jsou vyšší, než pokud by vlastnila optimální množství aktiv. Tím pádem 

dosahuje i nižšího zisku. V případě evidence nízkého množství majetku, může 

společnost promarnit příležitosti, které by vedly k vyššímu zisku. Mezi ukazatele 

aktivity patří např. obrat celkových aktiv, obrat stálých aktiv, doba obratu zásob aj. 

(Sedláček, 2011, str. 60). 

 Obrat celkových aktiv 

Tento ukazatel znázorňuje, kolikrát se aktiva obrátí za dané období, kterým je jeden 

účetní rok. Optimální hodnota ukazatele se pohybuje kolem 1, avšak neměla by být 

nižší. Nízká hodnota svědčí o nevhodné výši majetku, kterou společnost vlastní,  

a o jeho neefektivním využití. Čím vyšší hodnoty obrat dosahuje, v tím lepší situaci 

se společnost nachází (Sedláček, 2011, str. 60). 

 

Vzorec pro výpočet: 

Obrat celkových aktiv =  
roční tržby

celková aktiva
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 Obrat stálých aktiv 

Obrat stálých aktiv znázorňuje počet obratů těchto aktiv za dané období – jeden 

účetní rok. V případě, kdy společnost rozhoduje o pořízení nového dlouhodobého 

majetku, je pro ni tento ukazatel velmi významný (Sedláček, 2011, str. 60). 

 

Vzorec pro výpočet: 

Obrat stálých aktiv =  
roční tržby

stálá aktiva
 

 

 Obrat zásob 

Ukazatel obrat zásob, neboli ukazatel intenzity využívání zásob, udává, kolikrát jsou 

v daném období (1 rok) položky zásob prodány a případně znovu naskladněny. 

(Sedláček, 2011, str. 60). 

 

Vzorec pro výpočet: 

Obrat zásob =  
roční tržby

zásoby
 

 

 Doba obratu zásob 

Tento ukazatel sděluje průměrný počet dnů, během kterých dochází k využívání 

zásob, až po den jejich konečného spotřebování. Údaj znázorňuje dobu přeměny 

zásob na pohledávky či peněžní prostředky. Obecným pravidlem je snaha dobu 

obratu zásob snižovat na minimum vzhledem k nutnosti vynaložit náklady  

na skladování. Dobu obratu zásob je nutné posuzovat vzhledem k odvětví,  

ve kterém společnost působí (Sedláček, 2011, str. 62). 

 

Vzorec pro výpočet: 

Doba obratu zásob =  
zásoby

tržby
360

  (dny) 
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 Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek,  neboli doba jejich splatnosti, je ukazatel, který vyjadřuje 

počet dnů mezi vznikem pohledávky a jejím inkasem. Jestliže doba splatnosti 

pohledávky překračuje stanovené datum její splatnosti, je nutné, aby společnost 

věnovala vyšší pozornost na úhrady svých pohledávek a na urgenci jejich plateb 

(Sedláček, 2011, str. 63). 

 

Vzorec pro výpočet: 

Doba obratu pohledávek =  
pohledávky z obchodních vztahů

tržby
360

  (dny) 

 

 Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků vyjadřuje počet dnů mezi vznikem závazků a jejich úhradou 

dodavatelům. Tato doba by měla dosahovat vyšších hodnot než doba obratu 

pohledávek. Pokud by společnost hradila své závazky dříve než by inkasovala 

pohledávky, došlo by k významnému ovlivnění její platební schopnosti (Sedláček, 

2011, str. 63). 

 

Vzorec pro výpočet: 

Doba obratu kr. závazků =  
kr. závazky z obchodních vztahů

tržby
360

  (dny) 

 

2.3.3 Obchodní ukazatele 

Mezi základní obchodní ukazatele, které jsou potřebné pro účely této práce, patří 

zejména tržby a přidaná hodnota.  

 Tržby 

Tržby lze definovat jako souhrn peněžních příjmů z prodeje výrobků, zboží, majetku 

aj. či z poskytování služeb za určité časové období (Sedláček, 2011). 

 

 Přidaná hodnota 

Tato hodnota vzniká při dalším zpracování vstupů (Sedláček, 2011). 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této podkapitole diplomové práce bude představena společnost, která bude dále 

zanalyzována a porovnána se svými konkurenty pomocí benchmarkingu. Tato část 

zahrnuje i představení konkurentů společnosti. 

 

3.1 Charakteristika společnosti 

Vzhledem k možnému zveřejnění interních informací si společnost nepřála být 

konkrétně identifikována. Bude tedy označena jako společnost abc s.r.o. 

 

Společnost abc s.r.o. je součástí mezinárodní německé skupiny společností, která  

se zabývá výrobou autopříslušenství a vybavení, kotevních technik či upevňovacích 

systémů. Zkoumaná pobočka tohoto koncernu sídlí v Jihomoravském kraji, na trhu 

v České republice působí více než 10 let a její hlavní činností je výroba dílů  

a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory. Zabývá se výrobou interiérových 

dílů, mezi které patří výdechy klimatizací, popelníky, držáky nápojů, upínací rámečky 

aj. 

 

3.1.1 Organizační struktura 

Společnost abc s.r.o. je zastupována jednatelem, kterému jsou podřízení veškeří 

zaměstnanci. Celkový počet zaměstnanců je více než 300, avšak je nutné zohlednit,  

že podstatnou část zaměstnanců, zejména ve výrobě, tvoří agenturní zaměstnanci. 

 

Organizační struktura společnosti abc s.r.o. je členěna následujícím způsobem: 

 Vedení společnost 

 Výroba 

o Ruční montáž 

o Lisovna plastů 

 Logistika 

 Kvalita 

 Administrativa/Controlling 
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3.1.2 Informační zdroje 

Mezi primární informační zdroje patří online databáze Amadeus, veřejně dostupné 

informace z internetových stránek obchodního rejstříku na adrese or.justice.cz a webové 

stránky společnosti. V obchodním rejstříku společnost zveřejňuje výroční zprávy, které 

obsahují rozvahu, výkaz zisku a ztrát, přehled o peněžních tocích a vlastního kapitálu, 

přílohu k účetní závěrce, zprávu o vztazích aj. Pro účely této diplomové práce budou 

zpracována data z let 2014 až 2018. 

 

3.2 Analýza současného stavu vybrané společnosti 

V následující podkapitole bude provedena SLEPTE analýza, Porterův model konkurenčního 

prostředí, model 7S a SWOT analýza vybrané společnosti. 

 

3.2.1 SLEPTE analýza 

Tato analýza zkoumá vnější okolí společnosti, které dělí dle faktorů. Tyto faktory se dělí  

na sociální, legislativní, ekonomické, politické, technologické a ekologické. 

 

Sociální faktor 

Sociální faktor znázorňuje ochotu obyvatel pracovat a podmínky, za kterých je ochotna 

pracovat. Důležitou roli hraje vzdělanost obyvatelstva, demografické poměry, životní 

styl aj. V následující tabulce a grafu je porovnán vývoj počtu obyvatel v České 

republice v letech 2014 až 2019. 

 

Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel v České republice 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet obyvatel v ČR 

(v tis. osob) 

10 538 10 554 10 579 10 610 10 650 10 694 
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Graf 1: Vývoj počtu obyvatel v České republice 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ) 
 

Z těchto údajů je patrné, že počet obyvatel má ve sledovaném období rostoucí tendenci. 

I když počet obyvatel roste, dle ČSÚ dochází ke stárnutí obyvatelstva, což má negativní 

vliv na ekonomickou činnost společnosti. 

 

V současnosti přetrvává vysoký nedostatek kvalifikované pracovní síly, který způsobuje 

růst průměrné i minimální hrubé mzdy, neboť díky nedostatku zaměstnanců roste tlak 

na zvýšení mezd. Vývoj průměrné měsíční hrubé mzdy a míry nezaměstnanosti v České 

republice vyobrazuje následující tabulka. 

 

Tabulka 3: Vývoj míry nezaměstnanosti a průměrné měsíční hrubé mzdy v České republice 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ a Kurzy.cz) 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Míra nezaměstnanosti  

v ČR (v %) 

6,21 5,14 4,03 2,95 2,27 2,8 

Průměrná měsíční 

hrubá mzda v ČR  

(v Kč) 

25 768 26 467  27 589  29 504 31 885 34 125 
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Graf 2: Vývoj míry nezaměstnanosti v České republice 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ) 

 

 
Graf 3: Vývoj průměrné měsíční hrubé mzdy v České republice 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle Kurzy.cz) 
 

Z údajů je patrné, že pokles míry nezaměstnanosti má za následek růst průměrné hrubé 

mzdy. Čím nižší je míra nezaměstnanosti, tím hůře získává společnost nové  

a kvalifikované zaměstnance. Růst průměrné mzdy ovlivňuje výši mzdových nákladů 
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společnosti. V současné situaci nedostatku potenciálních zaměstnanců je na společnosti 

vyvíjen vysoký tlak jak na výši mezd zaměstnanců, tak na možné odměny či benefity. 

 

Legislativní faktor 

Legislativa významně ovlivňuje chod a strategie společnosti. V České republice je 

základem legislativy Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod. 

Veškeré zákony, předpisy, nařízení aj. musí být v souladu s právní úpravou Evropské 

unie, které je Česká republika členem. 

 

Zkoumaná společnost si zvolila jako svou právní formu společnost s ručením 

omezeným, tudíž se musí řídit zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích  

a Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. Účetnictví společnosti je vedeno v souladu  

se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a s ČÚS. Práva a povinnosti zaměstnanců jsou 

řízené dle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Velmi důležitými zákony jsou  

i č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  

či zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční aj. 

 

Ekonomický faktor 

Ekonomické faktory ovlivňují veškeré společnosti působící na trhu. Zahrnuje zejména 

informace o makroekonomických ukazatelích, mezi které patří například údaje o vývoji 

inflace, úrokových sazbách, HDP, vývoj průměrného kurzu CZK/EUR aj.  

 

Míra inflace znázorňuje kupní sílu peněz. Čím vyšší bude hodnota inflace, tím nižší 

bude kupní síla peněz, tzn. nastal by pokles poptávky po výrobcích či službách. Růst 

míry inflace má negativní vliv na společnosti. V následující tabulce a grafu je znázorněn 

vývoj míry inflace v České republice v letech 2014 až 2019. 

 

Tabulka 4: Vývoj inflace v České republice 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Inflace 0,40 % 0,30 % 0,70 % 2,50 % 2,10 % 2,8 % 

 



45 
 

 
Graf 4: Vývoj inflace v České republice 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSÚ) 

 

Z grafu je patrné, že míra inflace má spíše rostoucí tendenci. K největšímu nárůstu mezi 

roky 2016 až 2017. V roce 2019 se její hodnota pohybovala kolem 2,8 %. 

 

Vývoj HDP ve sledovaných letech 2014 až 2019 zaznamenal rostoucí tendenci. 

Meziroční nárůst HDP v těchto letech činil v průměru 2,5 %. 

 

Následující tabulka znázorňuje vývoj průměrného kurzu CZK/EUR, který byl stanoven 

ČNB. Vzhledem k tomu, že společnost abc s.r.o. obchoduje zejména se zahraničními 

partnery, kurz významně ovlivňuje její strategii. 

  

Tabulka 5: Vývoj průměrného kurzu CZK/EUR  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle Kurzy.cz) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kurz CZK/EUR 27,53 Kč 27,28 Kč 27,03 Kč 26,33 Kč 25,64 Kč 25,67 Kč 

 

 

Politický faktor 

Politické prostředí je ovlivněno vládou, její stabilitou, politickým systémem, riziky 
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demokracie. Moc je zde rozdělena na zákonodárnou, výkonnou a soudní. Aktuální 

politická situace je stabilní, avšak na ekonomické subjekty má negativní vliv neustálé 

změny zákonů. Podstatný vliv, negativní i pozitivní, mají i nařízení a předpisy Evropské 

unie. 

 

Technologický faktor 

Pro udržení postavení na trhu a ke zvýšení konkurenceschopnosti je nutné investovat  

do výzkumu a vývoje a vyvíjet nové moderní technologie výroby. Česká republika 

podporuje výzkum a vývoj či rozšiřování výroby například odpočty na VaV či možností 

slevy na dani z příjmů formou investiční pobídky. 

 

Společnost abc s.r.o. vlastní více než 2 000 patentů a získala několik celosvětových 

ocenění, například ocenění Ward´s Automotive World, Automotive Lean Production 

Award, Society od Plastic Engineers aj. Zabývá se technologií DirectSkinning, která  

zkoumá povrchové plochy. 

 

Ekologický faktor 

Společnost abc s.r.o. dodržuje veškerá opatření a předpisy týkající se ochrany životního 

prostředí. Vytvořila zvláštní oddělení environmentálního managementu, který se zabývá 

touto problematikou. Mezi dodržované certifikáty patří ISO 14001. 

 

3.2.2 Porterův model konkurenčního prostředí 

Porterův model byl již definován v teoretické části práce. Slouží k analýze vnějšího 

prostředí společnosti pomocí pěti hlavních sil. 

 

Vyjednávací síla dodavatelů 

Vzhledem k tomu, že společnost abc s.r.o. je dceřinou společností a je součástí 

rozsáhlého koncernu, mezi hlavní dodavatele patří především její německá mateřská 

společnost. Dodávky zboží a materiálu jsou ujednány smluvně dle koncernových 

pravidel tak, aby byly výhodné pro obě strany. Vzhledem k obchodování s matkou  

a svými dcerami má vybraná společnost vypracovanou transferpricingovou 
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dokumentaci, která stanovuje jednotlivé přirážky a poplatky za dodávky zboží  

a poskytnutí služeb. 

 

Vyjednávací síla odběratelů 

Společnost abc s.r.o. je jedním z předních dodavatelů interiérových prvků montovaných 

do automobilů. Mezi největší odběratele patří zejména mateřská společnost. Dalšími 

odběrateli jsou Audi, Porsche, BMW či Mercedes. Tito odběratelé nakupují velké 

množství výrobků, tudíž jejich vyjednávací síla je velmi vysoká a mohou si klást 

individuální obchodní podmínky. 

 

Hrozba substitutů 

Na trhu neexistují substituty, které by mohly tyto výrobky nahradit. Důležité je 

zaměření se na použité materiály a výrobní postupy. Veškeré výrobky splňují nejvyšší 

požadované standardy kvality podle norem ISO TS 16949 a ISO 14001. 

 

Rivalita firem v daném odvětví  

Rivalita firem v automobilovém průmyslu je velmi vysoká, neboť existuje spousta 

společností zabývající se výrobou těchto produktů. Pro udržení konkurenceschopnosti je 

nutné věnovat zvýšené úsilí zkoumání nových technologií a použitých materiálů. 

 

Hrozba vstupu nových konkurentů 

Vstupu do tohoto odvětví nebrání žádné bariéry, kromě nutnosti vložení kapitálu  

do nákupu potřebných strojů a materiálu. Vzhledem k tomu, že konkurence v odvětví je 

velmi vysoká, pro začínající společnost bude náročné získat si konkurenceschopné 

postavení na trhu. 
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3.2.3 Model 7S 

Tato analýza se zabývá vnitřním prostředím společnosti, které popisuje na základě  

7 faktorů. 

 

Strategie 

Mezi strategické cíle společnosti patří zvyšování a udržení si konkurenceschopnosti  

a postavení na trhu a neustálé zlepšování kvality výrobků. Jejím dalším cílem je 

objevování nových moderních technologií využitelných při výrobě, které by zvýšily 

kvalitu výrobků, zjednodušily výrobu a v neposlední řadě snížily výrobní náklady. 

Společnost se snaží od své konkurence odlišit zejména financováním vzdělávacích, 

kulturních a společenských akcí a péčí o komunitu. 

 

Struktura 

Společnost abc s.r.o. působí jako podnikatelský subjekt založený v právní formě 

společnost s ručeným omezeným. Je součástí automobilového koncernu, který je 

rozšířen po celém světě. Statutárním orgánem společnosti je jeden jednatel, který jedná 

jménem společnosti samostatně. 

 

Systémy 

Systémy slouží zejména k efektivnímu řízení a předávání informací mezi jednotlivými 

odděleními a zajišťují kontrolu činností společnosti. Veškeré systémy, kterými 

společnost disponuje, jsou dle požadavků německé mateřské společnosti. Základním 

systémem je SAP. 

 

Pro komunikaci, a to vnitřní i vnější, se využívá zejména mailová a telefonická 

komunikace. 

 

Styl  

Styl řízení závisí na úrovni managementu. Dochází zde ke kombinaci direktivního  

a demokratického stylu řízení. Vztahy mezi nadřízenými a podřízenými jsou spíše 

formální. Pro vnější komunikaci společnost zastupuje jednatel. 
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Spolupracovníci 

Společnost abc s.r.o. zaměstnává více než 300 zaměstnanců. Z důvodu nedostatku 

zaměstnanců zaměstnává i agenturní zaměstnance, mezi které patří zejména 

zaměstnanci z východních zemí Evropy. Společnost nabízí různé benefity a výhody,  

aby zajistila spokojenost všech pracovníků a byla schopna si je udržet. Působí zde  

i odborový svaz, který vyjednává s managementem pracovní podmínky zaměstnanců. 

 

Schopnosti 

V této společnosti je kladen důraz na neustálé zvyšování kvalifikace zaměstnanců. Jsou 

pořádána různá školení či jsou zaměstnanci přímo posíláni na kurzy do mateřské 

společnosti.  

 

Sdílené hodnoty 

Sdílenými hodnotami se rozumí zejména kultura společnosti a spokojenost zaměstnanců. 

Společnost se snaží vytvářet příjemné prostředí pro veškeré pracovníky a nabízí jim 

širokou škálu benefitů. Spokojení zaměstnanci jsou základním předpokladem  

pro konkurenceschopnost společnosti a udržitelnost na trhu. I přes veškerou snahu 

managementu je fluktuace zaměstnanců znatelná, zejména kvůli zahraničním 

zaměstnancům. 

 

 

3.3 Představení konkurentů 

Tato podkapitola představuje vybrané konkurenty společnosti. Pro výběr srovnatelných 

nezávislých konkurentů byla zvolena tato kritéria: 

 Kód oboru činnosti NACE  

o  kód 2229 – Výroba ostatních plastových výrobků  

 Region: Česká republika, Slovenská republika, Rakousko, Německo 

 Status: Aktivní 

 Počet zaměstnanců: 100 až 500 

 



 

Veškeré vybrané společ

v automobilovém průmy

společnost součástí, půs

na Českou republiku, ale

jako je Slovensko, Němec

 

3.3.1 MAIER CZ, s.r.

Tato společnost, sídlící v

Mondragon Corporation.

především pro automobilo

 

Datum vzniku a zápisu:

Identifikační číslo: 27254

Sídlo: Průmyslová 4259/1

Právní forma: Společnos

 

3.3.2 Treboplast, s.r.o

Treboplast s.r.o. je společ

plastových dílů využíva

španělské mateřské spole

Group. 
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společnosti se zabývají výrobou plastových prv

průmyslu. Vzhledem k tomu, že skupina, kte

í, působí celosvětově, výběr konkurentů neby

u, ale vybraní konkurenti pochází i z dalších zem

ěmecko či Rakousko. 

Z, s.r.o. 

lící v České republice, je součástí celosvětové druž

ration. Výrobní program se skládá z výroby

mobilový průmysl. 

pisu: 22. června 2005 

27254500 

4259/14, 796 01 Prostějov 

lečnost s ručením omezeným 

t, s.r.o. 

 společnost, která opět sídlí v České republice a 

yužívaných v automobilovém průmyslu. Je dceř

 společnosti Industrias Tajo, S. Coop. a je součás

Obrázek 6: Logo společnosti Maier CZ s.r.o.  
(Zdroj: www.maier.es/cs) 

ch prvků využitelných 

kterou je vybraná 

 nebyl omezen pouze  

ch zemí Evropské unie, 

é družstevní organizace 

ýroby plastových dílů 

 zabývá se výrobou 

dceřinou společností 

součástí skupiny TAJO 



 

 

Datum vzniku a zápisu:

Identifikační číslo: 27208

Sídlo: Svitavská 1600/68,

Právní forma: Společnos

  

3.3.3 SMRC Automot

Vybraná společnost půs

do interiérů vozidel, mezi

atd. zejména pro značky P

 

 

Datum vzniku a zápisu:

Identifikační číslo: 36861

Sídlo: Dolné Hony 2, 949

Právní forma: Společnos

 

 

 

Obr

Obrázek 8: Logo 
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pisu: 31. prosince 2004 

27208338 

00/68, 571 01 Moravská Třebová 

ost s ručením omezeným 

tomotive Solutions Slovakia s. r. o.  

t působící na Slovensku se zabývá výrobou p

, mezi které patří například kokpity, přístrojové des

ačky Peugeot, Renault či VW. 

pisu: 23. srpna 2007 

36861162 

 2, 949 01 Nitra 

lečnost s ručením omezeným 

Obrázek 7: Logo společnosti Treboplast, s.r.o.  
(Zdroj: www.treboplast.com) 

Logo společnosti SMRC Automotive Solutions Slovakia s
(Zdroj: www.smrc-automotive.com) 
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3.4 Benchmarking 

Porovnávaná data jsou získána z databáze Amadeus, což je databáze ekonomických dat 

14 mil. evropských firem. Zdrojem těchto dat jsou např. obchodní rejstříky včetně 

sbírek listin či jiné komerční rejstříky a databáze.  

 

3.4.1 Vývoj tržeb a přidané hodnoty 

Nejdříve budou porovnány ukazatele vývoj tržeb a přidané hodnoty za období 2014  

až 2018. Toto srovnání poskytne základní představu o velikosti jednotlivých firem  

či jejich ekonomické situaci.  

 

Vývoj tržeb 

Prvním ze srovnávaných ukazatelů je vývoj tržeb v letech 2014 až 2018. Tyto údaje 

jsou srovnány v tabulce níže. Pro přehlednější zobrazení zjištěných výsledků je také 

použit spojnicový graf. 

 

Tabulka 6: Porovnání tržeb s konkurenty  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

 Tržby v tis EUR 2014 2015 2016 2017 2018 

abc s.r.o. 30 924 37 284 35 813 37 589 35 417 

Maier CZ s.r.o. 14 763 19 584 28 201 48 411 45 710 

Treboplast, s.r.o. 5 341 7 904 10 057 10 746 10 013 

SMRC Automotive Solutions 

Slovakia s. r. o. 

48 382 61 929 73 111 69 054 63 864 

Müller technik GmbH 65 319 73 369 70 733 72 308 69 816 

Robust Plastics GmbH 34 032 28 089 22 824 20 870 22 314 
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Graf 5: Porovnání tržeb s konkurenty 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

 

Z údajů je patrné, že nejvyšších tržeb dosahují společnosti Müller technik GmbH  

a SMRC Automotive Solutions Slovakia s. r. o., jejichž tržby přesahují 60 tis. EUR 

ročně. Nejnižších tržeb ve všech sledovaných obdobích dosahuje společnost Treboplast, 

s.r.o, kdy nejnižších tržeb 5 341 tis. EUR dosáhla v roce 2014. Společnost abc s.r.o. 

dosáhla nejvyšších tržeb 37 589 ti. EUR v roce 2017. 

 

Vývoj přidané hodnoty 

Následující ukazatel se zabývá přidanou hodnotou vybraných společností v letech 2014 

až 2018. Ze získaných dat je patrné, že nejvyšších hodnot dosahuje společnost Müller 

technik GmbH, kdy nejvyšší hodnoty 21 190 tis. EUR nabyla v roce 2015. Vývoj 

hodnot tohoto ukazatele u vybrané společnosti abc s.r.o. neeviduje výkyvy, od roku 

2016 nastává spíše klesající tendence. Nejnižší hodnoty 7 610 tis. EUR dosáhla v roce 

2014, zatímco nejvyšší hodnoty 9 344 tis. EUR v roce 2015.  
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Tabulka 7: Porovnání přidané hodnoty s konkurenty  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

 Přidaná hodnota v tis. EUR 2014 2015 2016 2017 2018 

abc s.r.o. 7 610 9 344 9 124 8 614 7 855 

Maier CZ s.r.o. 4 657 5 335 3 715 8 428 13 617 

Treboplast, s.r.o. 1 386 1 867 1 775 2 710 1 657 

SMRC Automotive Solutions 

Slovakia s. r. o. 

14 126 10 445 11 252 10 745 14 640 

Müller technik GmbH 17 659 21 190 20 456 18 520 18 088 

Robust Plastics GmbH 12 532 14 896 8 177 7 181 4 239 

 

Získaná data budou dále zobrazena i s pomocí spojnicového grafu, který umožní 

přehlednější porovnání vývoje přidané hodnoty těchto konkurentů během sledovaného 

období. 

 

 
Graf 6: Porovnání přidané hodnoty s konkurenty 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 
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Srovnání vývoje přidané hodnoty a tržeb 

Dále bude srovnána přidaná hodnota a tržby. Nejvyšší hodnoty nabývá společnost 

Robust Plastics GmbH v roce 2015, kdy tento poměr činil 53 %. Nejnižší hodnoty 13 % 

dosáhla společnost Maier CZ s.r.o. v roce 2016. Vybraná společnost abc s.r.o.  

se ve sledovaném období pohybuje v rozmezí 22 % až 25 %, kdy nejnižší hodnoty 

nabyla v roce 2018. Tato společnost neeviduje výkyvy v hodnotách tohoto ukazatele,  

na rozdíl od společnosti Robust Plastics GmbH, neboť ta se pohybuje v rozmezí hodnot 

19 % až 53 %. 

 

Tabulka 8: Srovnání přidané hodnoty a tržeb s konkurenty  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

 Srovnání přidané hodnoty a tržeb 

v % 
2014 2015 2016 2017 2018 

abc s.r.o. 25 % 25 % 25 % 23 % 22 % 

Maier CZ s.r.o. 32 % 27 % 13 % 17 % 30 % 

Treboplast, s.r.o. 26 % 24 % 18 % 25 % 17 % 

SMRC Automotive Solutions 

Slovakia s. r. o. 

29 % 17 % 15 % 16 % 23 % 

Müller technik GmbH 27 % 29 % 29 % 26 % 26 % 

Robust Plastics GmbH 37 % 53 % 36 % 34 % 19 % 

 

3.4.2 Ukazatele týkající se zaměstnanců 

V této podkapitole budou popsány ukazatele týkající se zaměstnanců v letech 2014  

až 2018, konkrétně vývoj počtu zaměstnanců, přehled vývoje osobních nákladů a tržeb 

na zaměstnance. 

 

Vývoj počtu zaměstnanců 

Prvním z porovnávaných údajů v této podkapitole bude vývoj počtu zaměstnanců  

za období 2014 až 2018.  Zjištěné výsledky jsou níže zobrazené pomocí tabulky  

a pro lepší přehlednost v čase i s pomocí sloupcového grafu.  
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Tabulka 9: Srovnání vývoje počtu zaměstnanců s konkurenty  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

 Počet zaměstnanců 2014 2015 2016 2017 2018 

abc s.r.o. 375 375 375 356 336 

Maier CZ s.r.o. 150 225 347 353 420 

Treboplast, s.r.o. 75 150 150 150 113 

SMRC Automotive Solutions Slovakia s. r. o. 225 225 225 275 275 

Müller technik GmbH 228 241 251 257 262 

Robust Plastics GmbH 320 275 250 250 175 

 

 

Graf 7: Srovnání vývoje počtu zaměstnanců s konkurenty 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

 

Bylo zjištěno, že nejvíce zaměstnanců eviduje společnost Maier CZ s.r.o. Nejvyšších 

hodnot ukazatel dosahoval v roce 2018, kdy se počet vyšplhal na 420. Nejstabilnější 

počet zaměstnanců eviduje společnost abc s.r.o., průměrně okolo 350 zaměstnanců, 

avšak ukazatel má mírně klesající tendenci, což má na společnost negativní důsledky, 

neboť stále eviduje nedostatek pracovníků. V těchto údajích však nejsou zahrnutí 

agenturní zaměstnanci, kterých společnost abc s.r.o. zaměstnává velké množství. 
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Osobní náklady  

V následující tabulce je znázorněn vývoj osobních nákladů sledovaných společností 

v letech 2014 až 2018. Tyto náklady zahrnují mzdu zaměstnanců a úhrady sociálního  

a zdravotního pojištění, které je zaměstnavatel povinen hradit. 

 

Nejvyšších osobních nákladů dosahuje společnost Müller technik GmbH, kdy v roce 

2018 hodnota těchto nákladů činila 14 697 tis. EUR. Nejnižší hodnoty jsou zjištěny  

u společnosti Treboplast, s.r.o., kdy v roce 2018 tyto náklady byly ve výši  

2 119 tis. EUR. 

 

Tabulka 10: Srovnání osobních nákladů s konkurenty  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

Osobní náklady (v tis. EUR) 2014 2015 2016 2017 2018 

abc s.r.o. 4 274 4 776 5 079 5 526 5 447 

Maier CZ s.r.o. 1 981 2 598 3 835 6 825 7 623 

Treboplast, s.r.o. 861 1 301 1 503 1 712 2 119 

SMRC Automotive Solutions 

Slovakia s. r. o. 

4 622 5 248 6 969 7 096 8 098 

Müller technik GmbH 11 630 12 929 13 394 14 050 14 697 

Robust Plastics GmbH 15 084 12 058 10 789 9 224 9 066 

 

Osobní náklady na jednoho zaměstnance 

V přecházející tabulce byly srovnány celkové osobní náklady zkoumaných společností. 

Níže budou srovnány osobní náklady, které připadají na jednoho zaměstnance 

v jednotlivé společnosti. Tento propočet umožní srovnání tohoto ukazatele jednotlivých 

společností.  
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Tabulka 11: Srovnání osobních nákladů na jednoho zaměstnance s konkurenty  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

 Osobní náklady na jednoho 

zaměstnance (v tis. EUR) 
2014 2015 2016 2017 2018 

abc s.r.o. 11,40 12,74 13,54 15,52 16,21 

Maier CZ s.r.o. 13,21 11,55 11,05 19,33 18,15 

Treboplast, s.r.o. 11,48 8,67 10,02 11,41 18,75 

SMRC Automotive Solutions 

Slovakia s. r. o. 

20,54 23,32 30,97 25,80 29,45 

Müller technik GmbH 51,01 53,65 53,36 54,67 56,10 

Robust Plastics GmbH 47,14 43,85 43,16 36,89 51,81 

 

Z výsledků je patrné, že nejnižší hodnoty těchto nákladů na 1 zaměstnance eviduje 

společnost abc s.r.o. Je u ní zaznamenán i nejpomalejší růst mezd. Maximální hodnoty 

tohoto ukazatele dosáhla v roce 2018, kdy osobní náklady na jednoho zaměstnance 

činily 16,21 tis. EUR. Nejvyšších hodnot dosahují společnosti Müller technik GmbH, 

kdy v roce 2018 tento ukazatel nabyl hodnoty 56,10 tis. EUR, a Robust Plastics GmbH, 

kdy v roce 2018 evidoval tyto náklady ve výši 51,81 tis. EUR na jednoho zaměstnance. 

Zjištěné údaje budou dále znázorněny pomocí grafu. 
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Graf 8: Srovnání osobních nákladů na jednoho zaměstnance s konkurenty 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 
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(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 
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SMRC Automotive Solutions 
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Nejvyšší tržby na jednoho zaměstnance byly zaznamenány u společností Müller technik 

GmbH a SMRC Automotive Solutions Slovakia s. r. o., kdy jejich hodnoty překročily 

200 tis. EUR. Nejnižší hodnoty jsou patrné během celého sledovaného období  

u Treboplast, s.r.o., kdy nejnižší hodnoty 53 bylo dosaženo v roce 2015. U společnosti 

abc s.r.o. lze pozorovat, že i když tržby na 1 zaměstnance nedosáhly nejnižších hodnot 

mezi vybranými konkurenty, nabízí svým zaměstnancům nejnižší mzdy, neboť osobní 

náklady na 1 zaměstnance evidovala nejnižší ze všech porovnávaných společností. Tyto 

údaje budou dále zobrazeny i graficky. 

 

 

Graf 9: Srovnání tržeb na jednoho zaměstnance s konkurenty 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 
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se ve sledovaném období pohybuje v rozmezí 20 až 25 tis. EUR, kdy nejvyšší hodnoty 

25 tis. EUR dosáhla v roce 2015. 

 

Tabulka 13: Srovnání přidané hodnoty na jednoho zaměstnance s konkurenty  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

Přidaná hodnota na jednoho 

zaměstnance (v tis. EUR) 
2014 2015 2016 2017 2018 

abc s.r.o. 20 25 24 24 23 

Maier CZ s.r.o. 31 24 11 24 32 

Treboplast, s.r.o. 18 12 12 18 15 

SMRC Automotive Solutions 

Slovakia s. r. o. 

63 46 50 39 53 

Müller technik GmbH 77 88 81 72 69 

Robust Plastics GmbH 39 54 33 29 24 

 

 

Graf 10: Srovnání přidané hodnoty na jednoho zaměstnance s konkurenty  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 
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3.4.3 Zisk před zdaněním a úroky 

Dalším porovnávaným ukazatelem je EBIT, neboli zisk před zdaněním a úroky. Tento 

ukazatel umožňuje posoudit výkonnost společnosti bez ohledu na jeho způsob 

financování a zdanění. Zejména zdanění by výsledné porovnání zkreslovalo, neboť 

konkurenti byli vybráni z několika zemí EU. Výsledné údaje budou popsány formou 

tabulky a grafu. 

 

Tabulka 14: Srovnání EBITu s konkurenty  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

 EBIT v tis. EUR 2014 2015 2016 2017 2018 

abc s.r.o. 2 033 3 249 2 791 1 854 1 001 

Maier CZ s.r.o. 1 437 742 -2 812 -3 232 -1 435 

Treboplast, s.r.o. 234 105 -212 58 -900 

SMRC Automotive Solutions 

Slovakia s. r. o. 

7 710 3 001 1 822 1 000 3 176 

Müller technik GmbH 4 968 6 950 5 424 2 595 1 070 

Robust Plastics GmbH -4 665 1 896 -4 026 -4 888 -2 063 

 

Nejnižších hodnoty dosahují společnosti Robust Plastics GmbH, kdy v roce 2018 EBIT 

nabyl záporné hodnoty –2063 tis. EUR, dále Maier CZ s.r.o., v roce 2018  

-1435 tis. EUR a Treboplast, s.r.o., v roce 2018 –900 tis. EUR. Tyto společnosti dosáhly 

ztráty. Nejvyšší zisk v roce 2018 eviduje SMRC Automotive Solutions Slovakia s. r. o. 

ve výši 3 176 tis. EUR. Pro lepší zobrazení časového vývoje tohoto ukazatele je níže 

uveden graf. 
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Graf 11: Srovnání EBITu s konkurenty 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

 

 

3.4.4 Ukazatele aktivity 
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vybranými konkurenty za období 2014 až 2018. Pro získání údajů byla využita databáze 

Amadeus. 

 

Obrat celkových aktiv 

Tento ukazatel uvádí, počet obrátek aktiv za dané období. Optimálně by měl, dle 
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společností pomocí tabulky a grafu. 
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Tabulka 15: Srovnání obratu celkových aktiv s oborovým průměrem a s konkurenty  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

 Obrat celkových aktiv 2014 2015 2016 2017 2018 

abc s.r.o. 1,76 2,35 2,51 2,60 2,28 

Maier CZ s.r.o. 0,56 0,63 0,63 0,79 0,74 

Treboplast, s.r.o. 0,79 1,02 1,18 1,24 1,22 

SMRC Automotive Solutions 

Slovakia s. r. o. 

1,66 1,79 2,01 1,98 1,54 

Müller technik GmbH 2,21 2,39 1,91 1,72 1,85 

Robust Plastics GmbH 1,46 1,05 1,29 1,10 2,46 

Oborový průměr 1,57 1,57 1,42 1,30 1,20 

 

 
Graf 12: Srovnání obratu celkových aktiv s oborovým průměrem a s konkurenty 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

 

Z porovnaných údajů je patrné, že nejnižších hodnot dosahuje společnost Maier CZ s.r.o. 

Tato společnost dosáhla nejnižší hodnoty v roce 2014, a to 0,56 počet obrátek. Lze tedy 

usoudit, že společnost eviduje neoptimální množství aktiv. Nejvyšších hodnot dosahuje 

společnost abc s.r.o. Její hodnoty jsou v každém sledovaném roce vyšší než oborový 
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průměr. Nejvyšší hodnoty lze pozorovat v roce 2016 a 2017, kdy tento ukazatel byl  

ve výši 2,51 a 2,60 obrátek za dané období. 

 

Obrat stálých aktiv 

Tento ukazatel znázorňuje počet obratů stálých aktiv v daném období a je  

pro společnost důležitý zejména v době rozhodování o pořízení nového dlouhodobého 

majetku. 

 

Tabulka 16: Srovnání obratu stálých aktiv s konkurenty  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

 Obrat stálých aktiv 2014 2015 2016 2017 2018 

abc s.r.o. 2,96 3,77 3,93 4,18 4,00 

Maier CZ s.r.o. 0,93 1,04 0,96 1,21 0,97 

Treboplast, s.r.o. 1,43 1,98 2,29 2,57 2,22 

SMRC Automotive Solutions 

Slovakia s. r. o. 

3,57 4,21 5,14 4,61 4,95 

Müller technik GmbH 9,45 8,47 7,72 7,22 6,51 

Robust Plastics GmbH 2,74 2,48 2,01 2,51 6,26 

 

V předcházející tabulce jsou uvedené hodnoty obratů stálých aktiv jednotlivých 

společností za daná období. Výrazně vyšších hodnot dosahuje během zkoumaného 

období společnost Müller technik GmbH a v roce 2018 i společnost Robust Plastics 

GmbH. Vybraná společnost abc s.r.o. dosáhla nejvyšší hodnoty 4,18 v roce 2017, 

nejnižší hodnoty 2,96 v roce 2014. Tyto výsledky jsou dále zobrazeny i graficky. 
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Graf 13: Srovnání obratu stálých aktiv s konkurenty 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

 

Doba obratu zásob 

Dobra obratu zásob udává počet dnů od naskladnění zásob až po jejich konečné 

spotřebování. Obecným pravidlem by měla být snaha tuto dobu snižovat na minimum, 

aby nedocházelo ke zbytečnému nárůstu nákladů na skladování. 

 

Tabulka 17: Srovnání doby obratu zásob s konkurenty  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

 Doba obratu zásob (ve dnech) 2014 2015 2016 2017 2018 

abc s.r.o. 35,74 28,02 24,38 24,96 28,30 

Maier CZ s.r.o. 35,02 43,59 47,12 26,61 21,58 

Treboplast, s.r.o. 37,07 37,39 23,95 32,33 46,20 

SMRC Automotive Solutions 

Slovakia s. r. o. 

37,17 43,77 40,67 12,96 40,16 

Müller technik GmbH 57,99 56,54 86,08 98,85 85,84 

Robust Plastics GmbH 47,15 40,25 46,31 70,22 41,12 
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Nejnižší doby obratu zásob nastávají u společností abc s.r.o. a Maier CZ s.r.o. Nejhorší 

výsledky byly zjištěny u společnosti Müller technik GmbH, jejíž doba obratu zásob 

dosahuje v roce 2018 téměř 86 dnů. Vývoj tohoto ukazatele v čase je níže znázorněn 

graficky. 

 

 
Graf 14: Srovnání doby obratu zásob s konkurenty 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

 

Doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů 

Doba obratu pohledávek vyjadřuje počet dnů mezi vznikem pohledávky a její úhradou 

inkasem. Níže jsou porovnané údaje vybraných společností za období 2014 až 2018. 
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Tabulka 18: Srovnání doby obratu krátkodobých pohledávek s konkurenty  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

Doba obratu pohledávek  

(ve dnech) 
2014 2015 2016 2017 2018 

abc s.r.o. 34,28 26,24 26,88 23,25 22,35 

Maier CZ s.r.o. 101,84 99,78 87,54 97,15 74,57 

Treboplast, s.r.o. 142,96 96,83 102,16 96,21 61,26 

SMRC Automotive Solutions 

Slovakia s. r. o. 

44,88 55,03 45,01 57,04 52,71 

Müller technik GmbH 49,88 37,05 45,15 41,90 30,24 

Robust Plastics GmbH 38,14 35,30 35,73 16,18 10,62 

 

Z údajů je patrné, že nejvyšších hodnot doby obratu pohledávek dosahují společnosti 

Maier CZ s.r.o. a Treboplast, s.r.o. U těchto společností tato doba překračuje více než 

100 dnů. Bylo by pro ně vhodné zaměřit se na správu a zajištění pohledávek  

a motivovat své odběratele ke včasné úhradě. Společnost abc s.r.o. neeviduje žádné 

výkyvy ve splatnosti pohledávek, průměrná hodnota má klesající charakter a pohybuje 

se kolem 22 až 26 dnů. Nejvyšší naměřená hodnota doby obratu pohledávek této 

společnosti byla v roce 2014, konkrétně 34,28 dnů. Tyto výsledky jsou dále zobrazeny  

i graficky. 
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Graf 15: Srovnání doby obratu krátkodobých pohledávek s konkurenty 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

 

Doba obratu krátkodobých závazků z obchodního styku 

Doba obratu závazků znázorňuje počet dnů mezi vznikem závazků a jejich úhradou 

dodavatelům. Obecně platí, že tato doba by měla dosahovat vyšších hodnot než doba 

obratu pohledávek. Dále jsou porovnané údaje vybraných společností za období  

2014 až 2018, a to pomocí tabulky a grafu. 

 

Tabulka 19: Srovnání doby obratu krátkodobých závazků s konkurenty  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

Doba obratu závazků  

(ve dnech) 
2014 2015 2016 2017 2018 

abc s.r.o. 159,98 86,97 48,22 26,88 29,85 

Maier CZ s.r.o. 409,12 219,14 174,47 167,01 168,86 

Treboplast, s.r.o. 187,85 134,32 120,42 120,60 108,33 

SMRC Automotive Solutions 

Slovakia s. r. o. 

102,53 105,13 90,76 88,05 121,91 

Müller technik GmbH 36,57 19,09 38,48 56,02 36,56 

Robust Plastics GmbH 0,00 0,00 0,00 193,78 97,56 
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Graf 16: Srovnání doby obratu krátkodobých závazků s konkurenty 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 
 

V letech 2014 až 2016 společnost Robust Plastics GmbH neevidovala žádné krátkodobé 

závazky po splatnosti, tudíž v těchto letech je doba obratu krátkodobých závazků 

nulová. Nejvyšších hodnot během sledovaného období dosahuje společnost  

Maier CZ s.r.o., kdy se nejvyšší hodnota v roce 2014 pohybuje okolo 409 dnů.  

U společnosti abc s.r.o. má doba, za kterou hradí své závazky, spíše klesající tendenci.  

 

Ve všech sledovaných letech u společnosti abc s.r.o. doba obratu závazků převyšuje 

dobu obratu pohledávek, což znamená, že závazky jsou hrazené později, než je 

inkasována platba za pohledávky. Oba ukazatele mají klesající tendenci, což v případě 

doby obratu pohledávek značí jejich velmi efektivně nastavenou správu. I ve srovnání 

s konkurencí dosahuje vybraná společnost nejlepších výsledků, kterých se jim daří 

dosahovat opakovaně. 

 

3.4.5 Ukazatele rentability 

Tyto ukazatele znázorňují výnosnost vlastního kapitálu a celkovou efektivnost 

podnikání. Pro potřeby této práce budou porovnány ukazatele rentability vlastního 
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kapitálu (ROE), rentability celkových aktiv (ROA) a rentability tržeb (ROS) vybrané 

společnosti s konkurenty za období 2014 až 2018. 

 

Pro výpočet těchto ukazatelů budou využity položky z databáze Amadeus, které budou 

pro přesnější porovnání před zdaněním. Položky po zdanění by mohly výsledné hodnoty 

zkreslit, neboť byly vybrány společnosti z různých zemí EU, ve kterých je odlišná sazba 

daně z příjmů právnických osob. 

  

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Rentabilita vlastního kapitálu vyjadřuje výnosnost vloženého kapitálu do společnosti. 

Údaje zkoumaných společností jsou porovnány v následující tabulce a pro lepší 

přehlednost vývoje v čase je použit spojnicový graf. 

 

Tabulka 20: Rentabilita vlastního kapitálu ve srovnání s oborovým průměrem a s konkurenty  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

 ROE (v %) 2014 2015 2016 2017 2018 

abc s.r.o. 45,95 % 44,28 % 28,27 % 14,64 % 8,11 % 

Maier CZ s.r.o. 10,81 % 6,12 % -49,03 % -23,79 % 2,58 % 

Treboplast, s.r.o. 1,61 % -1,97 % -27,73 %  7,02 % -113,28 % 

SMRC Automotive 

Solutions Slovakia s. r. o. 

54,74 % 17,95 % 9,90 % 5,31 % 15,44 % 

Müller technik GmbH 25,49 % 29,88 % 20,44 % 8,72 % 3,23 % 

Robust Plastics GmbH -176,92 % 33,63 % -161,97 % -225,08 % 47,12 % 

Oborový průměr 27,05 % 26,47 % 25,25 % 22,96 % 16,16 % 
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Graf 17: Rentabilita vlastního kapitálu ve srovnání s oborovým průměrem a s konkurenty 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

 

Z dat je patrné, že nejhorších výsledků dosahuje společnost Robust Plastics GmbH,  

i když v roce 2018 došlo k výraznému nárůstu ROE. Zkoumaná společnost abc s.r.o. 

dosahuje nižších hodnot než je oborový průměr tohoto odvětví, avšak ze všech 

porovnávaných společností dosahuje pravidelně nejvyšších hodnot. V letech  

2015 až 2016 došlo poklesu tohoto ukazatele téměř na poloviční hodnotu, avšak 

nejvyšší výkyvy eviduje již zmíněná společnost Robust Plastics GmbH, která většinu 

sledovaného období dosahuje záporných hodnot. 

 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Rentabilita celkových aktiv popisuje vztah mezi ziskem a vloženým kapitálem - aktivy. 

Optimální hodnota tohoto ukazatele je, dle doporučené literatury, stanovená v intervalu 

10 – 12 %. Oborový průměr tohoto ukazatele se pohybuje v rozmezí 23 až 13 %. V níže 

uvedené tabulce a grafu jsou uvedeny výsledky porovnání společnosti abc s.r.o. 

s konkurenty ve sledovaném období. 
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Tabulka 21: Rentabilita aktiv ve srovnání s oborovým průměrem a s konkurenty  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

 ROA (v %) 2014 2015 2016 2017 2018 

abc s.r.o. 9,70 % 18,81 % 18,49 % 11,65 % 6,53 % 

Maier CZ s.r.o. 3,94 % 2,18 % -8,05 % -5,92 % 0,93 % 

Treboplast, s.r.o. 0,32 % -0,48 % -4,61 % 1,16 % -13,92 % 

SMRC Automotive Solutions 

Slovakia s. r. o. 

26,22 % 8,14 % 4,75 % 2,69 % 7,35 % 

Müller technik GmbH 16,34 % 22,26 % 14,31 % 5,55 % 2,28 % 

Robust Plastics GmbH -16,99 % 6,04 % -21,99 % -18,02 % -66,20 % 

Oborový průměr 23,27 % 23,14 % 21,36 % 17,66 % 13,25 % 

 

 

Graf 18: Rentabilita aktiv ve srovnání s oborovým průměrem a s konkurenty 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

 

Nejhorších hodnot, významně nižších než oborový průměr, dosahuje opět společnost 

Robust Plastics GmbH. Nejvyšší hodnoty dosáhla společnost Müller technik GmbH 

v roce 2014 v celkové hodnotě 26,22 %. Rentabilita aktiv společnosti abc s.r.o. má 
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klesající tendenci, jejíž hodnota se ve všech sledovaných letech pohybuje  

pod oborovým průměrem. 

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Rentabilita tržeb udává, jaké množství zisku před zdaněním připadá na 1 korunu tržeb 

v daném období. Pro dlouhodobou prosperitu společnosti se doporučuje, aby tento 

ukazatel měl rostoucí tendenci. Srovnání těchto hodnot zkoumané společnosti 

s konkurenty v období 2014 až 2018 je uvedeno níže pomocí tabulky a grafu. 

 

Tabulka 22: Rentabilita tržeb ve srovnání s oborovým průměrem a s konkurenty  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

 ROS (v %) 2014 2015 2016 2017 2018 

abc s.r.o. 6,57% 8,71% 7,79% 4,93% 2,83% 

Maier CZ s.r.o. 9,73% 3,79% -9,97% -6,68% -3,14% 

Treboplast, s.r.o. 4,38% 1,33% -2,11% 0,54% -8,99% 

SMRC Automotive Solutions 

Slovakia s. r. o. 

15,94% 4,85% 2,49% 1,45% 4,97% 

Müller technik GmbH 7,61% 9,47% 7,67% 3,59% 1,53% 

Robust Plastics GmbH -13,71% 6,75% -17,64% -23,42% -9,24% 

Oborový průměr 14,78% 14,78% 15,07% 13,60% 11,03% 
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Graf 19: Rentabilita tržeb ve srovnání s oborovým průměrem a s konkurenty 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

 

Nejnižších hodnot dosahuje opět společnost Robust Plastics GmbH. Nejvyšší hodnoty 

dosáhla v roce 2014 společnost SMRC Automotive Solutions Slovakia s. r. o., avšak 

v následujících letech došlo k prudkému poklesu. Vybraná společnost abc s.r.o. se opět 

pohybuje pod hodnotami oborového průměru a během sledovaného období hodnot 

oborového průměru nedosáhla. Křivka ukazatele u této společnosti má od roku 2016 

klesající tendenci. Nejvyšší hodnoty 8,71% dosáhla v roce 2015. 

 

3.4.6 Ukazatele zadluženosti 

Dále budou porovnávány ukazatele zadluženosti, konkrétně celková zadluženost, míra 

zadluženosti vlastního kapitálu a koeficient samofinancování. Pro společnost je,  

do určité míry, výhodné cizí zdroje využívat, neboť zvyšují výnosnost vlastního 

kapitálu, avšak musí sledovat jejich množství, aby byla stále schopna splácet své 

závazky. 
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Celková zadluženost 

Celková zadluženost je základním ukazatelem z této podskupiny. Dle literatury  

se doporučená hodnota ukazatele pohybuje v rozmezí 30 – 60 %. Na optimální hodnotu 

celkové zadluženosti má vliv také odvětví, ve kterém se společnost působí. Hodnoty 

zadluženosti budou porovnány i k oborovému průměru. 

 

Tabulka 23: Porovnání celkové zadluženosti  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

Celková zadluženost (v %) 2014 2015 2016 2017 2018 

abc s.r.o. 79 % 58 % 35 % 20 % 19 % 

Maier CZ s.r.o. 64 % 64 % 84 % 75 % 64 % 

Treboplast, s.r.o. 80 % 76 % 83 % 83 % 88 % 

SMRC Automotive Solutions 

Slovakia s. r. o. 

52 % 55 % 52 % 49 % 52 % 

Müller technik GmbH 36 % 25 % 30 % 36 % 29 % 

Robust Plastics GmbH 90 % 82 % 86 % 92 % 148 % 

Oborový průměr 30,52 % 29,44 % 30,58 % 38,22 % 35,94 % 

  

Po celé sledované období jsou nejvíce zadluženými společnostmi Robust Plastics 

GmbH, s nejvyšší hodnotou 148 % v roce 2018 a Treboplast, s.r.o., jejíž nejvyšší 

hodnota zadluženosti činní 88 %. Významně překračují maximální doporučenou 

hodnotu ukazatele i oborový průměr.  

 

Vybraná společnost abc s.r.o. dosahuje nejnižších hodnot zadluženosti ze všech 

vybraných konkurentů. Nejnižší zadluženost evidovala v roce 2018, kdy její 

zadluženost činila pouhých 19 %. Tato hodnota je ovšem velmi nízká, nedosahuje 

doporučených hodnot a je i hluboko pod oborovým průměrem. Bylo by vhodné 

zoptimalizovat množství cizích zdrojů, čímž by se zvýšila výnosnost vlastního kapitálu, 

avšak s jistým rizikem a s možným snížením finanční stability společnosti. Výsledky 

srovnání zadluženosti jsou níže zobrazeny i graficky. 
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Graf 20: Porovnání celkové zadluženosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

 

Koeficient samofinancování 

Koeficient doplňuje ukazatel celkové zadluženosti. Udává, do jaké míry financují aktiva 

společnosti akcionáři. Obecně doporučená hodnota koeficientu by měla být vyšší než 

50 %, avšak je nutné zohlednit odvětví, ve kterém společnost působí. V následující 

tabulce jsou srovnány hodnoty tohoto ukazatele v letech 2014 až 2018, včetně 

oborového průměru. 
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Tabulka 24: Porovnání koeficientu samofinancování s konkurenty  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

 Koeficient samofinancování 

(v %) 
2014 2015 2016 2017 2018 

abc s.r.o. 21 % 42 % 65 % 80 % 81 % 

Maier CZ s.r.o. 36 % 36 % 16 % 25 % 36 % 

Treboplast, s.r.o. 20 % 24 % 17 % 17 % 12 % 

SMRC Automotive 

Solutions Slovakia s. r. o. 

48 % 45 % 48 % 51 % 48 % 

Müller technik GmbH 64 % 75 % 70 % 64 % 71 % 

Robust Plastics GmbH 10 % 18 % 14 % 8 % -48 % 

Oborový průměr 65,55 % 67,70 % 66,62 % 59,44 % 61,91 % 

 

Z tabulky je patrné, že doporučené hodnoty koeficientu nedosahují společnosti  

Maier CZ s.r.o., Treboplast, s.r.o. a Robust Plastics GmbH. Společnost SMRC 

Automotive Solutions Slovakia s. r. o. se během sledovaného období pohybuje okolo 

doporučené hranice 50 %, v roce 2017 její koeficient činil 51 %. Jedinou společností, 

která po celé období naplňovala doporučené hodnoty, je Müller technik GmbH. Její 

nejvyšší hodnotou koeficientu bylo v roce 2015 75 % a v roce 2018 71 %. Společnost 

abc s.r.o. v letech 2014 a 2015 nedosáhla doporučené hranice 50 %, avšak již v roce 

2016 její koeficient činil 65 % a v dalších letech měl rostoucí tendenci až na 81 % 

v roce 2018. Tyto výsledky jsou dále zobrazeny pomocí spojnicového grafu. 
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Graf 21: Porovnání koeficientu samofinancování s konkurenty 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

 

3.4.7 Ukazatele likvidity 

Tato podkapitola porovnává ukazatele likvidity, které se dále rozdělují na likviditu 

běžnou, pohotovou a okamžitou. Likvidita popisuje schopnost společnosti dostát svým 

závazkům, například vůči svým dodavatelům, zaměstnancům či státu.  
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Tabulka 25: Porovnání běžné likvidity s konkurenty  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

 Běžná likvidita 2014 2015 2016 2017 2018 

abc s.r.o. 0,52 0,66 1,07 1,95 2,27 

Maier CZ s.r.o. 0,63 1,05 1,15 0,96 0,67 

Treboplast, s.r.o. 1,10 1,28 1,23 1,24 1,23 

SMRC Automotive Solutions 

Slovakia s. r. o. 

1,13 1,10 1,20 1,18 1,32 

Müller technik GmbH 3,41 5,68 3,69 2,86 3,82 

Robust Plastics GmbH - - - 0,95 0,91 

Oborový průměr 2,85 2,68 2,66 2,11 2,43 

 

Během celého sledovaného období dosahovala nejvyšších hodnot běžné likvidity 

společnost Müller technik GmbH. V doporučeném rozmezí 1,5 – 2,5 se v letech 2017  

a 2018 pohybovala pouze společnost abc s.r.o. Pro Robust Plastics GmbH nelze zjistit 

výši pohotové likvidity v letech 2014 až 2016, neboť nebyly evidovány žádné 

krátkodobé závazky. Zjištěné výsledky budou dále zobrazeny pomocí spojnicového 

grafu. 
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Graf 22: Porovnání běžné likvidity s konkurenty 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

 

Pohotová likvidita 

Pro likviditu pohotovou, neboli likviditu 2. stupně, by se měla optimální hodnota 

pohybovat v rozmezí 1 – 1,5, avšak opět závisí na odvětví, ve kterém společnost působí. 
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Optimální hodnoty pohotové likvidity byly zjištěny u společností abc s.r.o. a Müller 

technik GmbH. Hodnoty likvidity těchto společností jsou pod oborovým průměrem. 

Ostatní společnosti dosahují nižších hodnot. U společnosti Robust Plastics GmbH nelze 

zjistit výše pohotové likvidity v letech 2014 až 2016, neboť neevidovala žádné 

krátkodobé závazky. Největší výkyvy jsou zaznamenány u Müller technik GmbH. 

Zjištěné informace jsou dále znázorněny i pomocí grafu. 

 

 

Graf 23: Porovnání pohotové likvidity s konkurenty 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

 

Okamžitá likvidita 

Doporučená hodnota okamžité (hotovostní) likvidity, likvidity 1. stupně, by se měla 

pohybovat v rozmezí 0,2 – 0,5, avšak opět závisí na jednotlivém odvětví, ve kterém 

společnost působí. 
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Tabulka 27: Porovnání okamžité likvidity s konkurenty  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

Okamžitá likvidita 2014 2015 2016 2017 2018 

abc s.r.o. 0,002 0,001 0,003 0,006 0,003 

Maier CZ s.r.o. 0,235 0,045 0,040 0,014 0,031 

Treboplast, s.r.o. 0,089 0,058 0,004 0,046 0,003 

SMRC Automotive Solutions 

Slovakia s. r. o. 0,221 0,016 0,168 0,056 0,399 

Müller technik GmbH 0,007 0,187 0,004 0,020 0,063 

Robust Plastics GmbH - - - 0,000 0,001 

Oborový průměr 1,246 1,092 1,097 0,843 0,983 

 

Po většinu sledovaného období veškeré společnosti nesplňují doporučené rozmezí  

0,2 – 0,5. Nejnižších hodnot, které se pohybují kolem 0, dosahují společnosti abc s.r.o.  

a Robust Plastics GmbH. Pro Robust Plastics GmbH nelze zjistit výši pohotové likvidity 

v letech 2014 až 2016, neboť nebyly evidovány žádné krátkodobé závazky. Následující 

graf zobrazuje výsledné hodnoty v čase. 
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Graf 24: Porovnání okamžité likvidity s konkurenty 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle databáze Amadeus) 

 

3.5 Shrnutí analýzy současného stavu 

Díky provedení benchmarkingu – měření a porovnání vybrané společnosti abc s.r.o. 

s jejími konkurenty z různých zemí EU za období 2014 až 2018 bylo zjištěno,  

že celková finanční situace společnosti je na velmi dobré úrovni. Jsou plněné veškeré 

stanovené cíle, které jsou každoročně stanovovány. Například finanční cíl zahrnuje 

stanovení hodnoty EBITu či plnění plánu tržeb, který bývá v posledních letech 

překračován. Dalšími cíli jsou dodržování kvality nabízených výrobků, obhajoba 

certifikátů potřebných pro výrobu či udržení kmenových zaměstnanců. 

 

Vývoj tržeb má ve sledovaném období zpravidla rostoucí tendenci. V roce 2018 celkové 

tržby dosahovaly hodnoty 35 417 tis. EUR. Zisk před zdaněním a úroky (EBIT) má 
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hodnoty 1 001 tis. EUR nabyl v roce 2018. V případě srovnání vývoje přidané hodnoty 

a tržeb se vybraná společnost abc s.r.o. pohybuje v rozmezí 22 % až 25 %. 

 

V analytické části byly také porovnávány osobní náklady na jednoho zaměstnance, 

tržby na jednoho zaměstnance a přidaná hodnota na jednoho zaměstnance. V případě 

osobních nákladů společnost abc s.r.o. nabyla nejnižších hodnot mezi svými konkurenty. 

V roce 2018 tyto náklady činily 16,21 tis. EUR na jednoho zaměstnance. Tento ukazatel 

má mírně rostoucí tendenci z důvodu neustálého zvyšování zákonné minimální mzdy. 

Tržby na zaměstnance jsou podstatně vyšší než osobní náklady. Přidaná hodnota  

na jednoho zaměstnance se ve sledovaném období pohybuje v rozmezí  

20 až 25 tis. EUR, kdy nejvyšší hodnoty 25 tis. EUR dosáhla v roce 2015. 

 

V případě obratu celkových aktiv dosahovala vybraná společnost nejvyšších hodnot 

mezi konkurenty. Doba obratu zásob v porovnání se zvolenými konkurenty dosahovala 

také optimálních hodnot, například v roce 2018 tento ukazatel dosahoval hodnoty  

28,3 dne. Doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů se pohybuje 

okolo 23 dnů, zatímco doba obratu krátkodobých závazků činí v průměru 30 dnů. 

Společnost tedy inkasuje úhrady svých pohledávek dříve, než hradí své závazky. 

 

Výpočtem rentability vlastního kapitálu (ROE) bylo zjištěno, že společnosti abc s.r.o. 

výnosnost VK od roku 2016 klesá a jeho hodnoty nedosahují hodnot oborového 

průměru. To stejné platí i pro rentabilitu aktiv (ROA) a rentabilitu tržeb (ROS). 

 

Celková zadluženost této společnosti dosáhla ze všech porovnávaných konkurentů 

nejnižších hodnot, například v roce 2018 pouze 19 %. Tato hodnota je hluboce  

pod minimální hodnotnou doporučeného rozmezí i pod oborovým průměrem. Na tento 

ukazatel dále navazuje koeficient samofinancování, který nejvyšší hodnoty připisuje 

právě této společnosti. V roce 2018 dosáhla koeficientu samofinancování ve výši 81 %. 

 

Hodnota běžné likvidity společnosti abc s.r.o. se v letech 2017 a 2018 pohybuje 

v doporučeném rozmezí 1,5 – 2,5. Pohotová likvidita je v každém sledovaném roce 
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nižší než doporučené rozmezí. Nejhůře dopadla likvidita okamžitá, která je téměř 

nulová. 

 

Veškeré zjištěné poznatky jsou zhodnocené pomocí SWOT analýzy, která se zabývá 

vnitřním i vnějším okolím společnosti, konkrétně silnými a slabými stránkami 

společnosti a jejími hrozbami a příležitostmi. Vychází jak z interních faktorů majících 

vliv na společnost, tak i z faktorů externích. 

 

Tabulka 28: SWOT analýza  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle provedených analýz) 

In
te

rn
í p

ro
st

ře
dí

 

Silné stránky Slabé stránky 

 Konkurenceschopnost 

 Postavení na trhu 

 Dlouholetá tradice 

 Individuální úprava produktů 

 Patenty 

 Finanční stabilita 

 Efektivní správa pohledávek 

 Závislost na mateřské 

společnosti 

 Fluktuace zaměstnanců 

 Klesající výnosnost vlastního 

kapitálu 

 Klesající rentabilita tržeb 

 Nízká okamžitá likvidita 

 

E
xt

er
ní

 p
ro

st
ře

dí
 

Příležitosti Hrozby 

 Vývoj nových technologií 

 Ekonomický růst 

 Rozšíření sortimentu 

 Vstup na nové trhy 

 Zisk nových odběratelů 

 Automatizace a robotizace 

výroby 

 

 Pokles poptávky 

 Ekonomická krize 

 Odchod stávajících odběratelů 

 Nedostatek kvalifikovaných 

pracovníků 

 Tlak na snížení cen 

 Nemožnost včasné úhrady 

krátkodobých závazků 

 

Po vyhodnocení SWOT analýzy bylo zjištěno, že celková finanční situace vybrané 

společnosti abc s.r.o. je stabilní a v porovnání s konkurencí dosahuje velmi dobrých 
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výsledků. Mezi silné stránky společnosti patří zejména již zmíněná finanční situace, 

postavení na trhu, které je spojeno zejména s dlouholetou tradicí a konkurenceschopnost, 

na kterou má vliv zejména možnost úpravy vyráběných komponentů přímo dle 

požadavků zákazníka. Slabými stránkami je zejména nízká okamžitá likvidita, vysoká 

fluktuace zaměstnanců a klesající výnosnost vlastního kapitálu, na které bude zaměřena 

návrhová část práce. Možnými příležitostmi jsou investice do vývoje nových 

technologií či do automatizace a robotizace výroby. Jednou z hrozeb je možný pokles 

poptávky po nabízených produktech, například z důvodu ekonomické krize. Jako další 

hrozba byla identifikována nemožnost včasné úhrady krátkodobých závazků, neboť 

společnost dosahuje téměř nulových hodnot okamžité likvidity. Na tuto hrozbu bude 

také zaměřena návrhová část. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Tato kapitola navazuje na výsledná zjištění z analytické části práce a snaží se navrhnout 

opatření, která povedou ke zlepšení současné výkonnosti společnosti. V předchozí 

kapitole byla identifikována pomocí analýz a benchmarkingu její slabá místa a možné 

hrozby, které by mohly narušit její stabilitu. Mezi klíčové problematické oblasti,  

na které by se měla společnost zaměřit, patří, dle mého názoru, následující: 

 Nízké množství peněžních prostředků k okamžité úhradě krátkodobých závazků 

 Vysoká fluktuace zaměstnanců  

 Nízká zadluženost a klesající výnosnost vlastního kapitálu 

 

Tato slabá místa budou níže detailně rozebrána a budou navržena příslušná opatření, 

která by měla vést k zefektivnění vybraných oblastí. 

 

4.1 Množství peněžních prostředků 

Společnost dosahuje téměř nulových hodnot okamžité likvidity. Nedrží téměř žádné 

peněžní prostředky, neboť spoléhá na případnou pomoc od své mateřské společnosti. 

V současné situaci společnost vykazuje sníženou schopnost hradit své krátkodobé 

závazky. Doporučuji zvýšit množství držených peněžních prostředků alespoň  

na bankovních účtech, neboť v případě nutnosti okamžité úhrady krátkodobých závazků, 

která bude způsobena výkyvy majících vliv na ekonomickou či finanční situaci 

dodavatelů, nebude možné tyto závazky včas uhradit. Hrozí zde riziko úroků i penále  

ze strany dodavatelů, zhoršení dodavatelsko-odběratelských vztahů a případné ukončení 

spolupráce. 

 

Dle interních informací mateřská společnost tlačí své dceřiné společnosti v České 

republice do zrušení pokladen vedené jak v CZK, tak v EUR, takže hodnota tohoto 

ukazatele v dalších letech pravděpodobně poklesne. 
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4.2 Spokojenost a fluktuace zaměstnanců 

Na základě analytické části bylo zjištěno, že tržby na jednoho zaměstnance 

několikanásobně převyšují osobní náklady na jednoho zaměstnance. Tyto náklady 

v přepočtu na jednoho zaměstnance dokonce dosahují v roce 2018 nejnižších hodnot  

ze všech zkoumaných společností, avšak tržby na jednoho zaměstnance nejnižších 

hodnot ze zkoumaných společností nedosahují. 

 

Zaměstnanci, kteří pracují ve výrobě například jako kontroloři kvality, lisaři, skladníci 

či údržbáři, pobírají, po přičtení příplatků za směnnost atd., nejnižší mzdy z celé 

společnosti. Tito zaměstnanci tvoří většinu pracovníků, proto tedy osobní náklady  

na jednoho zaměstnance dosahují tak nízkých hodnot. Management společnosti  

již nedostává odměny v takových výších jako v předchozích letech. I když doposud 

tržby nedosahují výkyvů a každoročně rostou, očekává se jejich pokles, neboť klesá 

množství nově uzavřených kontraktů a objednávek.  

 

Hlavním problémem společnosti je vysoká fluktuace zaměstnanců, jejich nedostatek  

a nedostačující kvalita. Tento nedostatek zaměstnanců je řešen s pomocí pracovních 

agentur, které společnosti dodávají potřebné zaměstnance. Tito zaměstnanci jsou 

převážně ze zahraničí a společnost jim zajišťuje ubytování a dále například překlad 

interních směrnic do ukrajinštiny či ruštiny, neboť českému jazyku nerozumí  

a společnost má povinnost je seznámit se všemi pravidly. Tento proces významně 

zvyšuje náklady společnosti, neboť pracovní agentura inkasuje různé poplatky  

za poskytnutí zaměstnanců a mzda těchto pracovníků bývá vyšší než mzda stálých 

kmenových zaměstnanců. Společnost však není schopna tyto zahraniční pracovníky 

zaměstnat přímo do své společnosti, neboť není schopna jim nabídnout takové 

podmínky jako pracovní agentura. Díky tomu však nastává fluktuace českých 

zaměstnanců, neboť pobírají nižší mzdu než zahraniční, s čímž nesouhlasí. 

 

Doporučuji omezit přijímání zahraničních pracovníků, neboť jejich efektivita práce je 

velmi nízká. Je nutné, aby uměli ovládat výrobní stroje, které jsou většinou v německém 

či anglickém jazyce, kterému nerozumí, tudíž jejich zaučení je velmi zdlouhavé, protože 

vedoucí je nemohou zaučit v českém jazyce. Po zaučení, kdy však jejich efektivita práce 
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stále není na úrovni zaměstnanců z České republiky, většinou bez udání důvodu  

ze společnosti odchází a na jejich místo nastupuje nový zahraniční pracovník  

bez zkušeností. 

 

Dle mého názoru by se společnost měla zaměřit na ohodnocení svých stálých 

zaměstnanců a motivovat je k lepší výkonnosti. Z provedené analýzy vyplynulo, že jsou 

dostupné prostředky na zvýšení mezd, případně by mohla být rozšířena nabídka odměn 

a benefitů. V současnosti společnost svým zaměstnancům nabízí permanentky  

na plavání a masáže, příspěvek na dopravu, možnost závodního stravování, stravenky, 

firemní pracovní oblečení či příspěvek na očkování. Dále je každoročně pořádán 

vánoční večírek a v létě grilování. 

 

Před aktualizací systému odměňování by bylo vhodné provést anonymní dotazníkové 

šetření zaměřené na oblast spokojenosti zaměstnanců s vedením, odměňováním, 

pracovní dobou, bezpečností práce aj. Toto šetření by mělo být prováděno pravidelně  

ve stanovených intervalech, aby bylo možné včas reagovat na případnou nespokojenost 

zaměstnanců, která je příčinou jejich fluktuace. Z dotazníkového šetření by mělo 

vyplynout, které z benefitů si zaměstnanci cení nejvíce, a které by jim měla společnost 

nabízet. Níže jsou popsány a vyčísleny návrhy možných benefitů, do kterých jsem 

zahrnula zvýšení hodnoty stravenky z 90 Kč na 130 Kč a příspěvky na penzijní 

připojištění a životní pojištění. 

 

4.2.1 Zvýšení hodnoty stravenky 

V současnosti společnost nabízí svým zaměstnancům stravenky ve výši 90 Kč,  

na kterou jim přispívá 55 %, tj. 49,5 Kč. V případě, kdy by se hodnota stravenky zvýšila 

na 130 Kč, hodnota, kterou by zaměstnancům přispívala, by činila 71,5 Kč.  Níže je 

proveden propočet různých variant, při kterém je brána v úvahu průměrná hrubá mzda 

ve výši 18 500 Kč, 21 pracovních dní v měsíci a v případě výpočtu čisté mzdy je 

zohledněna pouze sleva na poplatníka. 
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Osobní náklady zaměstnavatele 

Následující tabulky porovnávají propočet nákladů zaměstnavatele, kdy první variantou 

je nezvyšování současné hodnoty stravenky ani hrubé mzdy, druhá varianta představuje 

navýšení stravenky na 130 Kč a poslední varianta ponechává stravenku v hodnotě 90 Kč, 

avšak navyšuje hrubou mzdu o rozdíl příspěvku zaměstnavatele na 90 Kč a 130 Kč 

stravenku, tj. navýšení hrubé mzdy o 462 Kč měsíčně. Toto srovnání slouží  

ke zhodnocení, zda je pro zaměstnavatele výhodnější, z pohledu mzdových nákladů, 

zvýšit hodnotu poskytované stravenky či navýšit hrubou mzdu zaměstnanců. 

 

Tabulka 29: Výpočet osobních nákladů zaměstnavatele 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zaměstnavatel 90 Kč stravenka 
130 Kč 

stravenka 

Ponechání 90 

Kč stravenky 

+ zvýšení 

mzdy 

Hrubá mzda zaměstnance 18 500 Kč 18 500 Kč 18 500 Kč 

Zvýšení hrubé mzdy     462 Kč 

Hrubá mzda po zvýšení     18 962 Kč 

Příspěvek na stravenky od 

zaměstnavatele 1 040 Kč 1 502 Kč 1 040 Kč 

Zaměstnavatel - pojistné 6 253 Kč 6 253 Kč 6 410 Kč 

Celkové náklady na zaměstnance 25 793 Kč 26 255 Kč 26 412 Kč 

 

Z tabulky je patrné, že nejvyšších osobních nákladů dosahuje poslední varianta, která 

znázorňuje ponechání stravenky v hodnotě 90 Kč a navýšení měsíční hrubé mzdy  

o 462 Kč, kdy celkové náklady na zaměstnance činí 26 412 Kč měsíčně. V případě 

navýšení poskytované stravenky z 90 Kč na 130 Kč budou celkové náklady na jednoho 

zaměstnance činit 26 255 Kč. Níže jsou tyto náklady porovnány v měsíčních a ročních 

hodnotách. 
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Tabulka 30: Porovnání variant z pohledu zaměstnavatele  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Porovnání variant 

Zvýšení 

hodnoty 

stravenky 

Zvýšení 

hrubé 

mzdy 

Rozdíl 

variant 

Měsíční zvýšení nákladů na zaměstnance 462 Kč 619 Kč 157 Kč 

Roční zvýšení nákladů na zaměstnance 5 544 Kč 7 428 Kč 1 884 Kč 

 

V případě zvýšení hodnoty stravenky na 130 Kč vzrostou měsíční náklady na jednoho 

zaměstnance o 462 Kč, ročně o 5 544 Kč. Pokud bude zvýšena hrubá mzda, měsíční 

náklady vzrostou o 619 Kč, ročně o 7 428 Kč na jednoho zaměstnance. Druhá varianta 

je tedy pro zaměstnavatele méně výhodná, neboť náklady jsou v měsíčním vyjádření  

o 157 Kč vyšší, tzn. ročně jsou vyšší o 1 884 Kč na jednoho zaměstnance. 

 

Čistá mzda zaměstnance 

Níže uvedená tabulka popisuje propočet jednotlivých variant čisté mzdy zaměstnance, 

kdy první varianta znázorňuje ponechání současné hodnoty stravenky ve výši 90 Kč  

i současné výše hrubé mzdy, druhá varianta popisuje navýšení hodnoty stravenky  

na 130 Kč a třetí varianta představuje ponechání současné hodnoty stravenky ve výši  

90 Kč, avšak dojde k navýšení hrubé mzdy o rozdíl příspěvku zaměstnavatele mezi 90 

Kč a 130 Kč stravenkou. Výsledkem toho srovnání bude zjištění, která z možností je  

pro zaměstnance nejvýhodnější. 
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Tabulka 31: Výpočet čisté mzdy zaměstnance  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zaměstnanec 
90 Kč 

stravenka 

130 Kč 

stravenka 

Ponechání 

90 Kč 

stravenky 

+ zvýšení 

mzdy 

Hrubá mzda zaměstnance 18 500 Kč 18 500 Kč 18 962 Kč 

Superhrubá mzda 24 753 Kč 24 753 Kč 25 372 Kč 

Zaokrouhlení 24 800 Kč 24 800 Kč 25 400 Kč 

Záloha na daň z příjmu po odpočtu slevy na 

poplatníka 

1 650 Kč 1 650 Kč 1 740 Kč 

Srážky zaměstnance na pojistné 2 036 Kč 2 036 Kč 2 087 Kč 

Čistá mzda zaměstnance 14 814 Kč 14 814 Kč 15 135 Kč 

Příspěvek na stravenky od zaměstnavatele 1 040 Kč 1 502 Kč 1 040 Kč 

Celkový čistý příjem zaměstnance 15 854 Kč 16 316 Kč 16 175 Kč 

 

Z tabulky je patrné, že nejvyšších hodnot, 16 316 Kč, dosahuje čistá mzda ve druhém 

případě, kdy je navýšena hodnota stravenky na 130 Kč. V případě navýšení hrubé mzdy 

bude čistá mzda činit 16 175 Kč. 

 

Tabulka 32: Porovnání variant čisté mzdy z pohledu zaměstnance  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Porovnání variant 

Zvýšení 

hodnoty 

stravenky 

Zvýšení 

hrubé mzdy 

Rozdíl 

variant 

Zvýšení příjmu zaměstnance za měsíc 462 Kč 321 Kč 141 Kč 

Zvýšení příjmu zaměstnance za rok 5 544 Kč 3 852 Kč 1 692 Kč 

 

Výše uvedená tabulka porovnává varianty čisté mzdy, kdy je zaměstnanci nabízena 

stravenka ve vyšší hodnotě s možností navýšení hrubé mzdy. Z výpočtu vyplývá,  

že zvýšení hodnoty stravenky je pro zaměstnance výhodnější, neboť jeho čistá měsíční 

mzda je vyšší o 141 Kč. 
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4.2.2 Příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění 

Dalším z možných benefitů, který by mohl ovlivnit spokojenost zaměstnanců, jsou 

příspěvky na penzijní připojištění nebo životní pojištění. V současné době tyto 

příspěvky společnost nenabízí, avšak dle statistik se jedná o druhý nejoblíbenější benefit 

v České republice. 

 

Tyto příspěvky jsou pro zaměstnavatele vždy daňově uznatelným nákladem  

a pro zaměstnance osvobozeným příjmem, pokud splňují podmínky stanovené dle 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, mezi které patří například maximální roční 

limit těchto příspěvků, a to 50 000 Kč. V případě překročení tohoto limitu nastává 

povinnost odvodů sociálního a zdravotního pojištění. 

 

 

4.2.3 Srovnání průměrné hrubé mzdy zaměstnanců se základním  

a středním stupněm vzdělání ve vybraném regionu 

Pro zhodnocení výše uvedeného návrhu bude v této podkapitole srovnána průměrná 

hrubá mzda dle vzdělání v Jihomoravském kraji, ve kterém vybraná společnost abc s.r.o. 

působí. Do srovnání budou zahrnuty hrubé mzdy pracovníků se základním a středním 

stupněm vzděláním, neboť společnost eviduje nejvyšší nedostatek pracovníků 

potřebných ve výrobě. Průměrná hrubá mzda zaměstnanců působících ve výrobě  

se pohybuje kolem 18 500 Kč. Pro srovnání budou použita data 

z internetového Informačního systému průměrného výdělku za rok 2019.  

 

Tabulka 33: Srovnání výše průměrné hrubé mzdy v Jihomoravském kraji dle vzdělání  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle ISPV.cz) 

Stupeň vzdělání Výše průměrné hrubé mzdy 

Základní 23 156 Kč 

Střední bez maturity 26 318 Kč 

Střední s maturitou 30 017 Kč 
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Ze získaných údajů je patrné, že hrubá mzda zaměstnanců ve výrobě ve společnosti  

abc s.r.o., kteří dosahují základního či středního stupně vzdělání je v porovnání 

s průměrnou hrubou mzdou v Jihomoravském kraji výrazně nižší. Je však také nutné 

brát v úvahu, že průměrná mzda v Jihomoravském kraji je zkreslená nabízenou hrubou 

mzdou ve městě Brno, ve kterém se nachází velké množství společností, které mezi 

sebou o zaměstnance soupeří. V okrese, ve kterém působí vybraná společnost abc s.r.o. 

není konkurence tak vysoká, avšak vzhledem k evidovanému nedostatku zaměstnanců 

by bylo vhodné mzdu navýšit, neboť toto navýšení by přilákalo nové pracovníky. 

 

Následující tabulka znázorňuje navýšení současné průměrné hrubé mzdy ve výši  

18 500 Kč o 2 000 Kč, tzn. na 20 500 Kč. Budou porovnány celkové náklady  

na zaměstnance i jeho čistá mzda za podmínek, že se nebude měnit současná hodnota 

poskytované stravenky, tj. 90 Kč. 

 

Tabulka 34: Srovnání současné a zvýšené hrubé mzdy z pohledu zaměstnavatele 
(Zdroj: vlastní zpracování) 

Zaměstnavatel 
Současná výše hrubé 

mzdy 

Zvýšená hrubá 

mzda 

Hrubá mzda zaměstnance 18 500 Kč 20 500 Kč 

Příspěvek na stravenky od 

zaměstnavatele 
1 040 Kč 1 040 Kč 

Zaměstnavatel - pojistné 6 253 Kč 6 929 Kč 

Celkové náklady na zaměstnance 25 793 Kč 28 469 Kč 

 

Mzdové náklady zaměstnavatele po navýšení hrubé mzdy o 2 000 Kč vzrostou 

o 2 676 Kč. Následující tabulka porovnává výši čisté mzdy po navýšení o 2 000 Kč.  

Při výpočtu této mzdy je zohledněna pouze sleva na poplatníka ve výši 2 070 Kč 

měsíčně. 
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Tabulka 35: Srovnání současné a zvýšené čisté mzdy  
(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Zaměstnanec Současná výše mzdy Zvýšená mzda 

Hrubá mzda zaměstnance 18 500 Kč 20 500 Kč 

Superhrubá mzda 24 753 Kč 27 429 Kč 

Zaokrouhlení 24 800 Kč 27 500 Kč 

Záloha na daň z příjmu po odpočtu slevy 

na poplatníka 

1 650 Kč 2 055 Kč 

Srážky zaměstnance na pojistné 2 036 Kč 2 256 Kč 

Čistá mzda zaměstnance 14 814 Kč 16 189 Kč 

Příspěvek na stravenky od 

zaměstnavatele 

1 040 Kč 1 040 Kč 

Celkový čistý příjem zaměstnance 15 854 Kč 17 229 Kč 

 

Zaměstnanci po navýšení hrubé mzdy o 2 000 Kč vzroste čistá mzda o 1 375 Kč. Toto 

navýšení mezd by zvýšilo spokojenost současných zaměstnanců a mohlo by přilákat 

zaměstnance nové. Také by bylo vhodné zvážit nabídku zaměstnaneckých benefitů  

a navýšit mzdu například prostřednictvím zvýšení hodnoty poskytovaných stravenek, 

jak již bylo vyčísleno výše. Zvýšená hrubá mzda stále nedosahuje hodnot jako průměrné 

hrubé mzdy pro Jihomoravský kraj, avšak jak již bylo řečeno, tyto hodnoty jsou 

zkreslené zejména mzdami nabízené ve městě Brno. 

 

Níže budou porovnány hrubé mzdy vycházející ze současných nabídek práce, které 

nabízejí zaměstnavatelé z blízkého okolí vybrané společnosti abc s.r.o., konkrétně 

Vyškovsko. Nabídky prací budou rozdělené dle požadovaného stupně vzdělání. Toto 

porovnání umožní srovnání lokálních nástupních hrubých mezd s nástupní mzdou  

u vybrané společnosti, tudíž zde nedojde ke zkreslení díky mzdám nabízených ve městě 

Brno, jako tomu bylo při porovnání hrubých mezd celého Jihomoravského kraje. 
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Tabulka 36: Srovnání výše průměrné nástupní hrubé mzdy na Vyškovsku dle vzdělání 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle prace.kurzy.cz) 

Stupeň vzdělání Výše průměrné hrubé mzdy 

Základní 16 000 Kč 

Střední bez maturity 16 500 Kč 

Střední s maturitou 21 340 Kč 

 

Nejčastější nabídky práce ve vybraném regionu jsou nabízeny zaměstnancům  

se středním stupněm vzdělání bez maturity. Jedná se zejména o nabídky pro dělníky, 

zedníky, kuchaře či bezpečnostní pracovníky. Nabízená vstupní mzda u vybrané 

společnosti abc s.r.o. se pohybuje kolem hodnoty 16 000 Kč. Z této tabulky vyplývá,  

že nabízená vstupní mzda u konkurentů v tomto regionu, zejména pro pracovníky  

se středním stupněm vzdělaní, je vyšší než ve vybrané společnosti. Společnost abc s.r.o. 

by se tedy měla věnovat oblasti navýšení mzdových prostředků a nabízených benefitů, 

která by měla kladně ovlivňovat budoucí zaměstnance při rozhodování o svém 

nadcházejícím zaměstnavateli. 

 

 

4.3 Využití automatizace a robotizace v průmyslu 4.0 

Z analytické části vyplývá, že se celková zadluženost společnosti pohybuje pod hranicí 

30 %, tzn. tato hodnota nedosahuje ani minimální doporučené hodnoty a má neustále 

klesající tendenci. Nízká zadluženost znázorňuje „bezpečí“, avšak na úkor nižší 

rentability, tím pádem i nižší tržní hodnoty společnosti. Z analytické části je také patrné, 

že i rentabilita vlastního kapitálu, nebo-li výnosnost vloženého kapitálu, má klesající 

tendenci, a je pod úrovní oborového průměru. Optimální výše zadluženosti vychází  

ze zvážení  míry rizik a nákladů na kapitál.  

 

Díky nízké zadluženosti vzniká prostor na možné investice, které by byly financované 

formou cizích zdrojů, s pomocí kterých by vzrostla i výnosnost vlastního kapitálu. 

Vzhledem k tomu, že má společnost potíže s nedostatkem zaměstnanců, orientovala 

bych případné investice do automatizace výroby a nákupu nových moderních strojů, 

automatizace skladů, robotizace a do informačních technologií, které by zrychlily  
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a zjednodušily proces výroby a skladování, tudíž by vzrostla výkonnost stávajících 

zaměstnanců. Nové strojní vybavení by eliminovalo zmetkovitost a poruchovost výroby, 

která by již tedy nebyla v takové výši závislá na lidském faktoru 

 

Automatizace a robotizace výroby navazuje na Průmysl 4.0 přezdívaný též Industry 4.0 

či čtvrtá průmyslová revoluce, jejíž cílem je provedení komplexního systému změn 

nejenom lidských činností, digitalizaci, automatizaci a robotizaci výroby a integraci 

nejrůznějších moderních technologií. V České republice se Průmyslem 4.0 zabývá 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, které vydalo dokument Národní iniciativa Průmysl 

4.0, jehož cílem bylo představení a rozšíření povědomí o dané problematice. Na základě 

tohoto dokumentu vznikl další pod názvem Iniciativa Průmysl 4.0, který na něj 

navazuje a poskytuje další klíčové informace a návrhy opatření, které by měly pomoci 

připravit společnost a průmysl v České republice na implementaci technologických 

změn. Této oblasti musí věnovat pozornost společnosti, které si chtějí udržet svou 

konkurenceschopnost a postavení na trhu, neboť tyto změny výrazně ovlivňují 

celosvětový průmysl i ekonomiku (mpo ČR - Iniciativa Průmysl 4.0). 

 

Projekty a investice, které budou souviset s Průmyslem 4.0, budou finančně velmi 

náročné. Stát tedy bude podporovat financování těchto projektů pomocí různých 

nástrojů. Mezi tyto nástroje patří například OP PIK, nebo-li Operační program 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který slouží pro rozjezd aplikací 

Průmyslu 4.0. Jedná se o informační portál o dotacích pro podnikatele pro období  

2014-2020. Nástupcem OP PIK v novém dotačním období 2021-2027 bude OP TAK, 

nebo-li Operační program Technologie a Aplikace pro konkurenceschopnost. Pomocí 

těchto portálů jsou zveřejňovány nabídky dotačních programů, včetně všech klíčových 

informací a o podmínkách pro získání dotace. Investice budou podporovány i dalšími 

formami, například v současnosti je možné využít možnosti zákona č. 72/2000 Sb.,  

o investičních pobídkách, které spočívají v získání slevy na dani z příjmů (mpo ČR - 

Iniciativa Průmysl 4.0). 
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4.3.1 Potřebné finanční prostředky 

Díky nízké míře zadluženosti by, v případě žádosti o financování, byla společnost 

vnímána jako nerizikový či velmi nízce rizikový dlužník a bylo by možné získat 

prostředky na uskutečnění projektů a investic. Společnost abc s.r.o. by při financování 

mohla také využít programy poskytované Ministerstvem průmyslu a obchodu, které 

jsou zmíněné výše. 

 

Níže budou porovnány podmínky podnikatelských investičních úvěrů od vybraných 

bank. Pro účely této práce byly zvoleny investiční úvěry, neboť tento typ úvěrů je 

vhodnější pro financování dlouhodobých projektů. 

 

Porovnání podnikatelských investičních úvěrů 

Společnost má vedené bankovní účty u dvou institucí, a to u Československé obchodní 

banky a.s. (ČSOB) a u Moneta Money Bank. Pro porovnání investičních úvěrů jsem 

vybrala nejznámější instituce v České republice, mezi které patří ČSOB, Moneta Money 

Bank, Česká spořitelna, Equa bank a Komerční banka.  

 

V následujícím porovnání však nelze zhodnotit nabízené úrokové sazby, neboť jejich 

stanovení je individuální vzhledem ke každému žadateli a závisí na mnoha dalších 

podmínkách specifikovaných jednotlivými institucemi. Tuto sazbu ovlivňuje i výše 

čerpaného úvěru, možnosti zajištění či doba splatnosti. Jednou z podmínek pro získání 

úvěru bývá vedení účtu u dané instituce, proto je vhodné uzavírat úvěr již s institucí,  

u které je tento účet veden. Takové instituce nabízejí svým stálým klientům i výhodnější 

úrokové sazby než ty, u kterých je založen účet nový. V případě vybrané společnosti  

se jedná, jak již bylo zmíněno výše, o ČSOB a Monetu Money Bank. 
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Tabulka 37: Porovnání nabídek úvěrů  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle Podnikatel.cz) 

Instituce 

Maximální 

výše úvěru 

(Kč) 

Splatnost 

Správa a 

vedení 

úvěru 

Posouzení a 

vyhodnocení 

žádosti o úvěr 

Změna 

smluvních 

podmínek 

ČSOB 8 000 000 až 15 let 500 Kč 

0,3 % z výše 

úvěru, min. 

2 000 Kč 

0,3 % 

z aktuálního 

zůstatku úvěru 

nebo úvěr. 

limitu, min. 

5 000 Kč 

Moneta 

Money 

Bank 

2 500 000 až 15 let 200 Kč 5 000 Kč 4 000 Kč 

Česká 

spořitelna 
30 000 000 až 15 let 300 Kč 

stanoví se 

individuálně, 

0,6 až 2,0 %, 

min. 5 000 Kč, 

max.  

150 000 Kč 

0,3 % 

z aktuálního 

zůstatku, min. 

2 500 Kč 

Equa bank neomezená až 30 let individ. zdarma 5 000 Kč 

Komerční 

banka 
5 000 000 až 7 let 

200 až 

600 Kč 
zdarma 

1 000 Kč + 

0,6 % 

z aktuálního 

zůstatku 

 

Při výběru instituce je nutné zvážit i poplatky, které souvisí jak s uzavřením úvěru,  

tak s jeho případnými změnami v budoucnu, například posun splatnosti či výše splátek. 

Tyto poplatky se u jednotlivých institucí výrazně liší. Rozhodnutí o výběru instituce  

by muselo předcházet i přímé jednání s bankéři a definování přesných podmínek úvěrů 

Nelze tedy posoudit, která z nabízených variant bude pro společnost nejvýhodnější, 

neboť není stanovena oblast investování, ani výše či splatnost úvěru. Cílem této práce 
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bylo zhodnocení finanční a obchodní výkonnosti společnosti, nikoliv zkoumání oblastí  

a možných projektů vhodných na investování. Z výsledků provedených analýz nelze 

zjistit, která z oblastí je pro společnost k investování nejvýhodnější, avšak v návaznosti 

na problematiku Průmysl 4.0, vysokou fluktuaci zaměstnanců a jejich nedostatek,  

by vhodnou oblastí mohla být již výše zmíněna automatizace a robotizace výroby. 
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ZÁVĚR 

Diplomová práce se zabývala hodnocením výkonnosti vybrané obchodní společnosti 

pomocí metody benchmarking. Cílem práce bylo provedení patřičných analýz, 

provedení srovnání s konkurencí, zjištění současného stavu společnosti a definování 

jejích slabin. Na základě těchto zjištění byly navrženy opatření, které by měly přispět  

ke zlepšení stávající výkonnosti. 

 

Zkoumaná společnost, která je členem mezinárodní německé skupiny, působí v oblasti 

automotive – vyrábí plastové interiérové díly, které jsou montovány do automobilů.  

Pro účely této práce si nepřála být blíže specifikována z důvodu možného zveřejnění 

interních informací. 

 

Pro účely benchmarkingu byli vybráni konkurenti z několika zemí EU, kteří působí  

ve stejném odvětví jako vybraná společnost. V analytické části byla použita data 

z Evropské databáze Amadeus, či statistiky z ČSÚ. Byly srovnány ukazatele v období 

2014 až 2018. 

 

Na základě provedených analýz bylo zjištěno, že společnost abc s.r.o. eviduje problémy 

v oblastech okamžité likvidity, rentability vlastního kapitálu či vysoké fluktuace 

zaměstnanců. Také bylo zjištěno, že společnost nevyužívá optimální množství cizích 

zdrojů, neboť její zadluženost dosahuje velice nízkých hodnot. 

 

První opatření se týká okamžité likvidity, neboť společnost eviduje velmi nízké 

množství peněžních prostředků držených na bankovních účtech a v pokladně. Bylo 

navrženo zvýšení množství držených prostředků, neboť je možné, že by společnost 

nebyla schopna uhradit včas své krátkodobé závazky, a tím by se mohly poškodit 

dodavatelské vztahy či podmínky, za kterých v současné době probíhají dodávky zboží 

či poskytování služeb. 

 

Druhé opatření je zaměřeno na fluktuaci a nespokojenost zaměstnanců. Společnost  

by měla zvýšit úsilí při motivaci svých zaměstnanců. Bylo navrženo provedení 



104 
 

anonymního dotazníkového šetření, díky kterému by bylo zjištěno, s čím jsou 

zaměstnanci nespokojení a jaké benefity by ocenili. Jedním z navrhovaných benefitů 

bylo navýšení hodnoty poskytovaných stravenek z 90 Kč na 130 Kč. Druhým 

navrhovaným benefitem jsou příspěvky na penzijní připojištění či životní pojištění, 

neboť je to dle statistik druhý nejoblíbenější benefit v České republice. Dále byla 

porovnána průměrná hrubá mzda v Jihomoravském kraji, ve kterém společnost působí. 

Bylo zjištěno, že hodnota průměrné hrubé mzdy nabízené v kraji je výrazně vyšší než 

hrubá mzda ve vybrané společnosti. Tento rozdíl je však zkreslený, neboť průměrná 

mzda vybraného kraje zahrnuje i hrubé mzdy města Brno, ve kterém je vyšší 

konkurence mezi zaměstnavateli, tudíž i nabízená mzda dosahuje vyšších hodnot. Byly 

také porovnány nástupní hrubé mzdy dle nabídek práce v blízkém okolí společnosti, 

konkrétně Vyškovska, avšak i v této oblasti společnost abc s.r.o. nabízí nižší hrubou 

mzdu než ostatní zaměstnavatelé. 

 

Třetí opatření se zabývá využitím automatizace a robotizace v průmyslu 4.0. 

Z analytické části vyplynulo, že celková zadluženost společnosti dosahuje nízkých 

hodnot a má stále klesající tendenci, stejně jako rentabilita vlastního kapitálu, takže není 

dosahováno maximální možné výnosnosti. Nízká zadluženost sice značí určitý stupeň 

„bezpečí“, avšak na úkor nižší rentability, tím pádem i tržní hodnota společnosti 

dosahuje nižších hodnot. Optimální výše zadluženosti vychází ze zvážení  míry rizik  

a nákladů na kapitál. V rámci tohoto opatření byly porovnány investiční úvěry  

od různých institucí a navrženy oblasti, do kterých by bylo vhodné investovat, avšak 

nebyly vyčísleny konkrétní projekty, neboť předmětem této práce bylo zhodnocení 

výkonnosti společnosti a ne identifikace oblastí vhodných pro investování. Dle mého 

názoru, i v souvislosti s Průmyslem 4.0, kdy by se společnosti měly zabývat 

automatizací výroby, robotizací a digitalizací, aby byly schopné udržet si svou 

konkurenceschopnost a postavení na trhu, by bylo vhodné investovat do oblasti 

automatizace výroby či skladů, aby byla urychlena a usnadněna výrobní činnost 

společnosti a vzrostla výkonnost zaměstnanců, neboť je stále evidován nedostatek 

zaměstnanců. Také by se eliminovala zmetkovitost a poruchovost výroby a výroba  

by již nebyla v takové míře závislá na lidském faktoru. Díky financování investicí  

do automatizace výroby či robotizace pomocí cizích zdrojů by vzrostla zadluženost 
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společnosti a výnosnost vlastního kapitálu. Jedním z negativních dopadů robotizace  

by mohlo být zvýšení požadavků na kvalifikaci zaměstnanců či zvýšení nákladů  

na jejich zaškolení a následné vzdělávání. 

 

Díky provedení analýz, zhodnocení výkonnosti společnosti a navržení vhodných 

opatření vedoucích k jejímu zlepšení lze tedy cíl této diplomové práce považovat  

za splněný. 
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mpo ČR – Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 

OR – Obchodní rejstřík 

ISPV – Informační systém o průměrném výdělku 
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