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1 ÚVOD 
 

V dnešní době je v kterémkoli odvětví, ať už jde o potravinářství, textilní průmysl, 

hutnictví, strojírenství, vysoká konkurence. Sami osobně to můžeme pozorovat 

v televizních reklamách, letácích nebo při nákupech. Každý výrobek či služba se nám 

nabízí v mnoha variantách od různých výrobců, v jiných cenových relacích, ale 

v konečném důsledku plní stejnou funkci. To zda si vybereme ten či onen produkt závisí na 

spoustě kriterii a každý z nás preferuje něco jiného. Někdo nakupuje ve velkém množství a 

rozhoduje se podle množstevních slev, druhý zase může upřednostňovat vedlejší služby, 

které jsou k produktu nabízeny. Další zase dává přednost vzhledu. To, co si vybereme, 

závisí na nás, spotřebitelích a od našich potřeb se odvíjí podniky jako výrobci. Pro ty je 

nejdůležitější udržet si, respektive zvětšovat počet odběratelů, aby dosahovali zisku. 

K tomuto využívají různých způsobů např. nízkých prodejních cen, různých akcí a všeho 

možného co bude vést k tomu, že spotřebitelé budou preferovat právě je. Každá firma má 

svou strategii, která je pro ně výhodná a splňuje jejich požadavky. V zájmu každé 

společnosti by mělo být zlepšovat svou úroveň a to pomocí sledování své konkurence, 

protože není pravidlem, že stav, který je nyní bude i v budoucnu. Konkurence může změnit 

svou strategii a to může vést ke zvýšení odbytu a tím dojde ke změně situace ostatních 

konkurenčních podniků.  

Existují různé způsoby, z nichž si můžeme sami zvolit, jak sledovat konkurenci 

a jak se můžeme s nimi porovnávat např. sledováním a srovnáváním výrobků a služeb, 

nákladů, používaných technologických postupů. Můžeme využívat různé moderní přístupy 

a to analýzu SWOT, benchmarking, sektorovou analýzu, aj.  

V mé bakalářské práci jsem si zvolila benchmarking jako jednu z možností 

porovnávání a tuto metodu uplatňuji na podniky pískoven. Benchmarking,jako užitečný 

způsob, jak sledovat a hodnotit firmy pomocí srovnání s obdobnými společnostmi, a to za 

účelem zlepšení úrovně podniku.  

Cílem mé práce bylo analyzovat metodu benchmarkingu a sestavit účinný 

pracovní model pro práci s analyzovanými podniky. 
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Svou práci jsem rozdělila do 5 kapitol. První kapitola stanoví cíl a metodiku 

práce. V  následující druhé kapitole „Charakteristika benchmarkingu“ se zaměřuji na 

vysvětlení této metody, vývoj, klady a zápory, možnosti využití, zásady benchmarkingu 

a vše nutné co je potřebné o této metodě vědět. Dále následuje kapitola třetí s názvem 

„Výběr podniků a zpracování benchmarkingu“ v níž jsou stručně popsány jednotlivé 

podniky, které jsem využila ke zpracování benchmarkingu a dále samotné vypracování 

benchmarkingu, které jsem vypracovávala v Excelu podle vzoru mého vedoucího práce, 

a to za pomocí využití jednotlivých výročních zpráv nebo samotných rozvah a výkazů 

zisku a ztrát. Následuje kapitola čtvrtá „Hodnotící závěry o pozicích podniků“, které 

vyplývají z předchozí kapitoly a v níž jsou popsány výsledky, ke kterým jsem dospěla po 

zpracování benchmarkingu. Poslední kapitolou je závěr, obsahující hodnocení výsledků 

bakalářské práce.  
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2 CHARAKTERISTIKA BENCHMARKINGU 

Ovládnutí sil konkurence se stalo nedílnou součástí strategie podniků, odvětví, 

států. Pro každého nemusí znamenat růst konkurence hrozbu. Ti, jež se dokážou 

přizpůsobit a následně prokážou znalost i praktické umění pohybovat se v poměrech tržní 

rivality, budou naopak moci uplatnit své přednosti a v rostoucí konkurenci se budou 

pohybovat jak ryba ve vodě. Již v současnosti, dokonce již po nějakou dobu, můžeme 

pozorovat, jak se přední podniky snaží prokázat své přednosti a vpravují se do náročných 

poměrů jak sobě vlastních a výhodných. V silné konkurenci posilují své postavení. [1] 

2.1 Definice benchmarkingu 

Základ pojmu „benchmarking“ pochází z anglického: bench mark, což znamená 

nivelační značka – sledování a hodnocení firmy pomocí srovnávání s jinými (špičkovými) 

firmami za účelem zvýšení efektivnosti firmy. [2] 

Tento pojem „benchmarking“ zdomácněl v 80. letech, a to díky firmě Xerox 

Corporation, která ho využila jako nástroj managementu v roce 1979. [4] 

Benchmarking je:  

 metoda řízení kvality, 

 metoda zlepšování, 

 učení se od druhých, 

 způsob řízení změny, 

 činnost, snažící se nalézt nejlepší praktické postupy uvnitř 

organizací, 

 technika trvalé optimalizace (porovnává a analyzuje 

procesy), 

 postup, při němž si přiznáme, že je někdo lepší a zjistíme, jak 

se jim můžeme vyrovnat nebo je překonat.[3] 

Pojem benchmarking si může každý vykládat různě. Pro někoho je to jednoduše 

proces porovnávání nákladů, další ho používají, když chtějí pojmenovat zlepšené služby. 

Jedna z mnoha definic vykládá benchmarking jako, využití strukturovaného porovnávání 

s cílem definovat a zlepšovat dobré praktické postupy. [3] 

Podle Roberta C. Campa, jedné z vůdčích osobností v oblasti benchmarkingu, je 

benchmarking definován jako "Hledání nejlepších postupů v podnikání, které vedou 
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k vynikajícím výsledkům". Chápeme-li tedy benchmarking jako srovnávání, může se tedy 

týkat jak vynikajících výsledků (výkonový benchmarking, mimo jiné třeba i ve vztahu ke 

konkurenci), tak i procesů a postupů (nejlepších praktik), které k těmto dosaženým 

vynikajících výsledků vedou (náročnější, ale účinnější procesní benchmarking). [4] 

2.2 Historie a vývoj benchmarkingu 

Jak již bylo výše zmíněno první, kdo využil benchmarking, byl americký Xerox. 

Svého času se uvedl na trhu jako vynikající v oboru reprografie, dosahoval takových 

výsledků, že se „rozmnožovat“ říkalo „xeroxovat“ a rozmnožovacím strojů obecně 

„xerox“. Nutno dodat, že se jiná firemní jména skoro nevyskytovala. [1] 

Obecně je známo, že nic netrvá věčně a také pro Xerox to bylo pravdou. Na konci 

70. let se na trhu začaly objevovat nové reprografické stroje a Xerox začal pociťovat 

rivalitu, protože trh mu unikal mezi prsty. Průzkumy prokázaly, že výrobní náklady 

Xeroxu jsou shodné s prodejními cenami japonských kopírek. [1,3] 

Xerox měl na výběr různé postupy. Mohl za pomocí tabulky, na níž by se vedle 

sebe postavila čísla o výkonu té a oné funkce. Mohl také vyčlenit a zaměřit se na ty funkce, 

jež se jeví jako rozhodující, a orientovat se podle nich. Mohl se také soustředit na srovnání 

cen a dodávkové pohotovosti, anebo obvyklých služeb, jako instruktáže, instalace, 

zkušebního provozu, dodávání papíru, údržby a oprav atp. Vedení nečekalo na další 

přitlačení konkurence a rozhodlo se ji odrazit a opět si vydobýt své místo na 

reprografickém trhu. [1] 

Manažeři porovnali činnosti své a konkurence a došli k závěru, že jedna z oblastí, 

v níž zaostávají, je skladové hospodářství. Zjistili, že společnost L. L. BEAN má proces 

skladového hospodářství na světové špičce a začala s ní soutěžit. Tento proces nazvaný 

“benchmarking” firmu zcela změnil. Metoda se v praxi osvědčila. [3] 

Mezi hlavní pole působnosti benchmarkingu bezpochyby patří průmyslový podnik. 

Právě ve zmíněném průmyslu přichází nejvíce inovací a zde se nejvíce obohacuje výrobní 

potenciál. Nejimpozantnější dosud je manažerský výkon Jacka Welche v čele General 

Electric. Jack Welch zavedl v General Electric jako hlavní metodu řízení neustále 

porovnávání s okolím. Vyslovil velmi výstižnou větu: „Jestli se někdo ve světě blíží vašim 

výkonům, nastražte uši, zní váš umíráček, je to znamení, že není daleko váš konec“. Naučil 
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celou společnost neustále porovnávat své výkony s pokrokem ostatních a tím se udržet 

mezi špičkou podniků daného odvětví. [1] 

2.3 Využití a smysl benchmarkingu 

Při užívání benchmarkingu může dojít ke značnému dopadu v organizaci, a to 

z důvodu, že se boří zaběhlá paradigmata, pomáhá organizacím udržovat se v bdělosti 

a připravenosti k akci a poskytuje modely směřující ke znamenitosti. Cílem 

benchmarkingu je stanovit cíle tak, aby organizace byla schopna nastartovat a realizovat 

proces zlepšování, a především aby porozuměla změnám, které jsou k cíleným změnám 

nutné.  

V konečné fázi se důsledky benchmarkingu mohou odrazit: 

 v lepším rozhodování (založeném na lepších informacích),  

 ve stanovení náročnějších cílů,  

 ve zvýšené spokojenosti zákazníků,  

 v urychlení procesu změny,  

 v úsporách nákladů,  

 v porozumění výkonnosti na úrovni světové třídy (World Class) apod.[4] 

2.3.1 Využití benchmarkingu 

Abychom mohli benchmarking využít jako metodu ke zvýšení a dosahování 

excellence, je nezbytné stanovit si oblasti a ukazatele, které budeme porovnávat se 

zjištěnými ukazateli, kterých dosáhly nejlepší podniky v dané oblasti podnikání. Tyto 

oblasti a ukazatele vycházejí na základě strategických cílů, budeme analyzovat 

a porovnávat to co je pro nás jako pro společnost prioritní. Pro hodnocený podnik je 

nezbytné, aby dosahoval stejných nebo lepších hodnot než náš konkurent. Po srovnání 

a následném vyhodnocení navrhneme řešení k zlepšení ukazatelů. Řešení rozpracujeme do 

potřebných procesů. Většinou je do realizace zapojeno více procesů. Zlepšování 

opakujeme a tak vytváříme předpoklady k tomu, abychom dosáhli excellence v řízení 

a bylo dosahováno lepších výsledků. Není vždy jednoduché získat ukazatele ke srovnání, 

k tomu můžeme využívat výroční zprávy, odborné semináře, odbornou literaturu, databáze, 

výměnu informací nebo také zakoupení informací u specializovaných firem. [5] 
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Předmětem srovnání může být výrobek, služba, různé procesy přípravy 

a prováděné výroby, obchodu financování. Může se rovněž týkat zdrojů, jako jsou 

kvalifikovaní lidé, využívané technologie a postupy, anebo marketingu organizace atd. [1] 

2.3.2 Smysl benchmarkingu 

Smyslem je zjištění: 

 jak si organizace stojí ve srovnání s ostatními, především pokud jde o výstupy, tj. 

výsledky služeb našim zákazníkům; 

 jak organizace pracuje z hlediska vstupu, tj. personálu, financí a dalších zdrojů, 

a jaká je úroveň služeb, které pomocí vstupu zajišťujeme; 

 jde nejen o zjištění rezerv v naší organizaci, ale především zjištění, jakých výsledků 

dosahují a jak věci dělají ti ostatní. 

Smyslem tohoto postupu je zjištění rozdílů, které povedou k vymezení zlepšitelných 

oblastí. To závisí na standardech nebo stanovené úrovni, kterou chceme dosáhnout. 

Benchmarking je především otázkou zdokonalování. Veškeré získané informace by 

měly být využity za účelem zvýšení efektivnosti. [3] 

2.4 Etický kodex benchmarkingu 

Při využití benchmarkingu bychom si neměli vykládat, že je důležité zvítězit za 

každou cenu. Nejde o nelegální činnost či špionáž, právě naopak jde o legální, 

systematický, veřejný a etický proces, jenž by měl vést ke zkvalitnění řízení firmy 

a podpoření efektivní konkurenceschopnosti. Vnitřní náplní je zdokonalování se 

prostřednictvím „učení se pomoci sdílení“. Neplatí, že konkurovat můžeme dobře pouze za 

předpokladu, že známe úplně vše o své konkurenci a následně to kopírujeme. 

Benchmarking je založen tak, aby partneři našli shodu ve vzájemném přístupu, tj. na 

principu „výhra – výhra“ a podléhá světově uznávanému etickému kodexu benchmarkingu. 

Ten vypovídá o základních pravidlech vztahů, komunikace a poskytování informací. Lze 

stručně říci, že jde o pravidla chování při provádění srovnávacích studii. [3, 4] 
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Hlavní zásady kodexu: 

 zachování legálnosti,  

 reciprocita informací (ochota dát to, co se dostalo),  

 respektování důvěrnosti, 

 udržování informací jako interních podnikových zdrojů, 

 využití kontaktních osob pro benchmarking,  

 neodkazovat se bez předchozího svolení,  

 příprava od počátku zkoumání,  

 porozumění očekáváním výstupů,  

 jednání v souladu s očekávanými výsledky hodnocení,  

 čestnost, 

 dodržování závazků. 

Etický kodex je zpracován na základě Evropských zásad chování při 

provádění benchmarkingu. Plnění výše zmíněných zásad jde shrnout do šesti 

následujících principů: 

a) Princip přípravy. 

b) Princip kontaktu. 

c) Princip výměny. 

d) Princip důvěrnosti. 

e) Princip zákonnosti. 

f) Princip splnění. 

Etický kodex není právně závazným dokumentem. Účastníci benchmarkingu by 

před zahájením měli projednat zásady, dohodnout se na nich, případně si je podle volby 

upravit a následně se k těmto principům zavázat, ale také se jimi řídit. [3, 4] 

2.5 Typy benchmarkingu 

Jak již bylo jednou řečeno benchmarking spočívá v porovnávání se a to může 

probíhat na základně různých způsobů. Můžeme porovnávat z hlediska výkonů, 
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technologických procesů a dalších. Z těchto hledisek můžeme benchmarking klasifikovat 

do následujících jednotlivých skupin podle uplatněného přístupu: 

 porovnávání strategií, 

 porovnávání výkonů,  

 porovnávání procesů,  

 funkční (druhový) benchmarking 

 vnitřní, vnější a mezinárodní benchmarking. [3] 

Rozbor jednotlivých typů: 

Porovnávání strategií (strategický benchmarking) 

Toto porovnávání je využíváno tehdy, snaží-li se organizace celkově zlepšit svou 

činnost, a to pomocí zkoumání strategii lépe fungujících organizací, které dosáhly úspěchu. 

Tento typ je velmi těžké realizovat a výsledky se objeví až po delším časovém období. 

Nežli se rozhodneme tuto metodu realizovat, mělo by nejprve dojít k porovnání výkonů. 

Porovnávání strategii zahrnuje zvážení zavedení nových produktů a služeb a v této 

souvislosti také zvýšení výrobních kapacit a zdokonalování dovedností pracovníků 

organizace. [3] 

Porovnávání výkonů (výkonový benchmarking) 

Využívá se v situacích, jestliže chce organizace zjistit své postavení vůči 

výkonovým charakteristikám služeb jinde. Tato forma je nejběžnější a dá se pokládat za 

východisko pro jakékoli postupy, které zaměřujeme na celkový chod organizace. Jestliže 

se používá tato forma v komerčním prostředí, děje se tak prostřednictvím obchodních 

asociací nebo třetích stran, a to z důvodu zachování důvěrnosti. [3] 

Porovnávání procesů (procesní benchmarking) 

Na tento typ se organizace zaměřují, chtějí-li zlepšit své procesy a činnosti, které 

jsou zásadního významu. Partneři pro benchmarking se vyhledávají mezi organizacemi, 

které dělají stejnou práci nebo poskytují podobné služby s nejlepšími praktickými postupy. 

Při této metodě se vytváří procesní mapy pracovních postupů, aby bylo možné provést 

porovnávání a rozbor. [3] 
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Funkční benchmarking (druhový) 

 Organizace jej využívají k porovnávání se svými protějšky, které si vybírají 

z různých podnikatelských sektorů. Cílem je najít způsob jak se zlepšit v obdobných 

funkcích nebo pracovních postupech. Smyslem je najít inovační možnosti, které povedou 

ke zlepšení nebo v lepším případě k radikální změně k lepšímu. [3] 

Vnitřní, vnější a mezinárodní benchmarking 

Vnitřní benchmarking je založen na tom, že probíhá v jedné organizaci, v níž 

zkoumá různé subjekty. Velkou výhodou je jednoduché získání informací, které obsahují 

i citlivé údaje a lze tak vytvořit standardizovaná data. Tento typ je také oproti jiným rychlý 

ve svých postupech. Jeho nevýhodou oproti tomu je, že je velmi nepravděpodobné, že by 

došlo k radikálnímu zlepšení. [3] 

Vnější benchmarking je obdobný jako vnitřní, avšak na rozdíl od něj je možné 

využít poznatků a učit se od jiných organizací, které patří ke špičce. Je ovšem jasné, že 

není možné přejímat všechny praktické postupy. [3] 

Mezinárodní benchmarking se používá tam, kde jsou partneři vybírání z různých 

zemí vzhledem k nadnárodní povaze organizace nebo služeb. [3] 

 

V praxi se nevyužívá pouze jeden styl, dochází ke kombinaci více stylů. Jako 

první se využije výkonový benchmarking, na něj navazuje procesní benchmarking a jako 

poslední se využije strategický benchmarking. [3] 
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3 VÝBĚR PODNIKŮ A ZPRACOVÁNÍ BENCHMARKINGU 

Pro zpracování benchmarkingu jsem zvolila přístup výkonového benchmarkingu. Při 

zpracování jeho výpočetního modelu jsem využívala 5 podniků pískoven, a to: 

 Písek Žabčice, s. r. o.  

 Pískovny Hrádek, a. s.  

 Písník Kinský, s. r. o.  

 Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  

 Sklopísek Střeleč, a. s.  

3.1 Charakteristiky vybraných podniků 

Písek Žabčice, s. r. o.  

Písek Žabčice, s. r. o. je spolu s dalšími součásti koncernové skupiny ZEPIKO 

GROUP. Korespondenčním městem je Brno. Společnost vznikla v roce 1994 se sídlem 

v Žabčicích, také tato obec je podílníkem ve vlastnictví ZEPIKO, s. r. o., a to 3 %. 

Předmětem podnikání je činnost prováděná hornickým způsobem na vysoké profesionální 

úrovni, jde o dobývání ložisek nevyhrazených nerostů. [6] 

Pískovny Hrádek, a. s.  

 Pískovny Hrádek, a. s. leží přibližně 20 km od města Liberec. Rovněž jako 

předchozí byla společnost založena v letech 1994, prošla privatizaci státního podniku 

Hrádecké pískovny s. p. a k 1. 4. 1996 zahájila těžbu včetně úpravy kameniva. 

V následujícím roce proběhly úspěšné transformace společnosti s ručením omezeným na 

akciovou společnost a zapsání do obchodního rejstříku proběhlo 30. září 1997. Těžba 

včetně úprav probíhá na dvou lokalitách. První lokalitou je středisko Václavice, v roce 

2003 společnost zahájila těžbu a úpravu v nové lokalitě Písková Lhota, následovala 

lokalita Vrbová Lhota. Tyto lokality jsou nazývány Písková Lhota. [7] 

Písník Kinský, s. r. o.  

 Písník Kinský, s. r. o. se nachází v místě s názvem Kostelec nad Orlicí. V roce 2005 

otevřela společnost novou těžebnu u obce Kostelecké Horky. Třídění probíhá dvěma 

způsoby, a to suchou a mokrou cestou, kde je kamenivo propíráno tlakovou vodou 

a odvodňováno v dehydrátoru. [8] 
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Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  

Společnost působí na trhu od roku 1991. Předmětem podnikání je hornická činnost 

a činnost prováděná hornickým způsobem. Jako jedna z mála pískoven věnuje péči 

maloodběratelům, kterým je umožněn odběr kameniva přímo z areálu pískovny. Areál je 

oddělen a umožňuje tak bezpečné naložení do svých vlastních dopravních prostředků nebo 

jim je dopravován na místo určení. Kvalita pro velkoodběratele a maloodběratele je stejná. 

[9] 

Sklopísek Střeleč, a. s.  

Nejstarší zmínka o těžbě v oblasti Střeleč je z roku 1901, kdy se těžili kvádrové 

pískovce. Těžba písku v současném ložisku byla zahájena před 1. světovou válkou. 

Společnost patří mezi největší dodavatele ve střední Evropě v oblasti výrobní kapacity 

a prodeje křemenných písků. Vytěžené písky jsou díky modernizované technologii vhodné 

pro výrobu extrémně čistého skla. [10] 

3.2 Zpracování benchmarkingu 

Jak již jsem uvedla, k vypracování modelu benchmarkingu jsem využila 5 

společností. Údaje jsem zpracovávala z dostupných výročních zpráv. Veškeré údaje jsem 

zpracovávala v programu Microsoft Excel a následně jsem přesunula zde do Microsoft 

Word. V následujících tabulkách jsou uváděny hodnoty z pěti let a to od roku 2005 do roku 

2009. V případě aktiv a pasiv jsou tabulky obohaceny ještě o rok 2004 a to z důvodu 

následného výpočtu hrubé výnosnosti. Hodnoty jsou uváděny v 5 letech, aby bylo možné 

vidět vývoj jednotlivých společností, jak v číslech, tak i v grafech. Určující hodnotou je 

však rok poslední, tj. rok 2009. Na základě tohoto roku jsem společnosti porovnávala 

a následně vytvořila jejich pořadí. Tabulky jsou rozděleny vždy do dvou částí, první část 

obsahuje údaje v jednotlivých letech a následující tabulka zahrnuje pořadí společně 

s rozdílem a vývojem z roku 2008 na rok 2009. Dle dostupných údajů jsem tvořila 

porovnávání na základě aktiv a jejich složení, pasiv a jejich složení, kapitálové 

přiměřenosti, nákladů a s tím související nákladové marže a v neposlední řadě výsledku 

hospodaření a hrubé výnosnosti. Hodnoty jsou uváděny v tisících Kč.  
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Aktiva a jejich složení 

 

Tab. č. 1 Aktiva celkem 

  Společnosti 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Aktiva 

celkem 

(v tis. Kč) 

 

Písek Žabčice, s. r. o.  11 281 13 486 20 857 20 560 25 100 25 776 

Pískovny Hrádek, a. s.  95 973 93 530 123 778 134 962 115 907 102 063 

Písník Kinský, s. r. o.  8 003 10 194 10 863 13 472 19 605 18 457 

Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  1 773 4 168 47 613 79 563 74 073 70 754 

Sklopísek Střeleč, a. s.  666 532 690 162 763 420 866 266 934 865 913 443 

Společnosti  09/08 09-08 Pořadí 2009 

Písek Žabčice, s. r. o.  2,69% 676 1. 913 443 Sklopísek Střeleč, a. s.  

Pískovny Hrádek, a. s.  -11,94% -13 844 2. 102 063 Pískovny Hrádek, a. s.  

Písník Kinský, s. r. o.  -5,86% -1 148 3. 70 754 Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  

Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  -4,48% -3 319 4. 25 776 Písek Žabčice, s. r. o.  

Sklopísek Střeleč, a. s.  -2,29% -21 422 5. 18 457 Písník Kinský, s. r. o.  

 

Tab. č. 2 Dlouhodobý majetek 

  Společnosti 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Dlouhodobý 

majetek 

(v tis. Kč) 

 

Písek Žabčice, s. r. o.  145 1 002 1 158 2 842 5 750 6 836 

Pískovny Hrádek, a. s.  43 374 53 232 61 029 50 206 47 281 45 595 

Písník Kinský, s. r. o.  7 057 7 818 5 895 4 529 4 630 4 456 

Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  0 2 023 1 500 61 219 59 438 56 893 

Sklopísek Střeleč, a. s.  500 451 495 263 506 382 519 876 528 690 542 804 

 

Tab. č. 3 Oběžná aktiva  

 

Společnosti 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Oběžná 

aktiva 

(v tis. Kč) 

 

Písek Žabčice, s. r. o.  11 136 12 484 19 699 17 718 17 415 18 940 

Pískovny Hrádek, a. s.  33 200 11 603 26 089 54 548 46 603 40 542 

Písník Kinský, s. r. o.  747 1 982 2 995 7 616 13 470 13 107 

Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  1 773 2 145 3 413 16 820 12 982 12 765 

Sklopísek Střeleč, a. s.  129 566 162 376 225 887 317 227 374 197 332 975 

Společnosti  09/08 09-08 Pořadí 2009 

Písek Žabčice, s. r. o.  8,76% 1 525 1. 332 975 Sklopísek Střeleč, a. s.  

Pískovny Hrádek, a. s.  -13,01% -6 061 2. 40 542 Pískovny Hrádek, a. s.  

Písník Kinský, s. r. o.  -2,69% -363 3. 18 940 Písek Žabčice, s. r. o.  

Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  -1,67% -217 4. 13 107 Písník Kinský, s. r. o.  

Sklopísek Střeleč, a. s.  -11,02% -41 222 5. 12 765 Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  

Společnosti  09/08 09-08 Pořadí 2009 

Písek Žabčice, s. r. o.  18,89% 1 086 1. 542 804 Sklopísek Střeleč, a. s.  

Pískovny Hrádek, a. s.  -3,57% -2 925 2. 56 893 Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  

Písník Kinský, s. r. o.  -3,76% 101 3. 45 595 Pískovny Hrádek, a. s.  

Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  -4,28% -1 781 4. 6 836 Písek Žabčice, s. r. o.  

Sklopísek Střeleč, a. s.  2,67% 8 814 5. 4 456 Písník Kinský, s. r. o.  
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Tab. č. 4 Časové rozlišení 

 

Společnosti 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Časové rozlišení 

pohledávky za upsaný 

ZK 

(v tis. Kč) 

 

Písek Žabčice, s. r. o.  0 0 0 0 1 935 0 

Pískovny Hrádek, a. s.  19 339 28 695 36 660 30 208 22 023 15 926 

Písník Kinský, s. r. o.  202 394 1 973 1 327 1 505 894 

Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  0 0 42 700 1 524 1 653 1 096 

Sklopísek Střeleč, a. s.  36 515 32 523 31 151 29 163 31 978 37 664 

Společnosti  09/08 09-08 Pořadí 2009 

Písek Žabčice, s. r. o.  -100,00% -1 935 1. 37 664 Sklopísek Střeleč, a. s.  

Pískovny Hrádek, a. s.  -27,68% -6 097 2. 15 926 Pískovny Hrádek, a. s.  

Písník Kinský, s. r. o.  -40,60% -611 3. 1 096 Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  

Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  -33,70% -557 4. 894 Písník Kinský, s. r. o.  

Sklopísek Střeleč, a. s.  17,78% 5 686 5. 0 Písek Žabčice, s. r. o.  

Komentář 

Z hlediska výše celkových aktiv má nejvyšší hodnotu v roce 2009 Sklopísek Střeleč, a. s., 

a to v hodnotě 913 443 v tis. Kč. Na posledním místě tedy pátém je písník Kinský, s. r. o. 

s hodnotou 18 457 Kč. Jestliže se ale podíváme na růst v posledním roce, tj. z roku 2008 na 

rok 2009, pořadí se jeví již jinak. Jestliže se zaměříme na vývoj a budeme využívat 

procent, abychom zjistili růst či pokles aktiv, zjistíme, že jasně na prvním místě je Písek 

Žabčice spol. s r. o., Jako jediná společnost z uvedených svá aktiva z roku 2008 na rok 

2009 zvýšila, a to o 3 %, ostatní společnosti svá celková aktiva snížila. Když bychom se 

podívali na umístění v celkové výši aktiv, umístění této společnosti se nachází nízko, a to 

jako předposlední. Společnost Sklopísek Střeleč, a. s., která v celkových aktivech 

dosahovala nejvyššího umístění je ve vývoji až na druhém místě, s poklesem 2 %. 

U dalších dílčích položek, to je dlouhodobého majetku, oběžných aktiv a časového 

rozlišení se v celkové výši opět umísťuje na přední příčce Sklopísek Střeleč, a. s. ale opět 

ve vývoji jednotlivých části s výjimkou časového rozlišení na přední příčce již není. Ve 

vývoji má přední postavení Sklopísek Střeleč, a. s., svá jednotlivá aktiva trvale zvyšuje, 

a tak dosahuje předního umístění. Zaměříme-li se na oběžná aktiva, společnost, která svou 

výší překonává na první pohled všechny ostatní společnosti, se ve svém vývoji řadí mezi 

velmi nízké umístění - čtvrté s poklesem 11 % - vlivem snížení krátkodobých pohledávek, 

konkrétně především pohledávek z obchodních vztahů a pohledávek z ovládajících a 

řídících vztahů.  
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Pasiva a jejich složení 

Tab. č. 5 Pasiva celkem 

  Společnosti 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Pasiva 

Celkem 

(tis. Kč) 

 

Písek Žabčice, s. r. o.  11 281 13 486 20 857 20 560 25 100 25 776 

Pískovny Hrádek, a. s.  95 973 93 530 123 778 134 962 115 907 102 063 

Písník Kinský, s. r. o.  8 003 10 194 10 863 13 472 19 605 18 457 

Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  1 773 4 168 47 613 79 563 74 073 70 754 

Sklopísek Střeleč, a. s.  666 532 690 162 763 420 866 266 934 865 913 443 

Společnosti  09/08 09-08 Pořadí 2009 

Písek Žabčice, s. r. o.  2,69% 676 1. 913 443 Sklopísek Střeleč, a. s.  

Pískovny Hrádek, a. s.  -11,94% -13 844 2. 102 063 Pískovny Hrádek, a. s.  

Písník Kinský, s. r. o.  -5,86% -1 148 3. 70 754 Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  

Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  -4,48% -3 319 4. 25 776 Písek Žabčice, s. r. o.  

Sklopísek Střeleč, a. s.  -2,29% -21 422 5. 18 457 Písník Kinský, s. r. o.  

 

Tab. č. 6 Vlastní kapitál 

  Společnosti 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

VLASTNÍ 

KAPITÁL 

(tis. Kč) 

 

Písek Žabčice, s. r. o.  6 859 8 617 13 517 14 480 19 344 18 342 

Pískovny Hrádek, a. s.  62 278 19 586 38 861 62 049 48 264 43 279 

Písník Kinský, s. r. o.  -77 -1 036 -2 159 674 5 575 9 959 

Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  -1 477 2 179 44 966 63 942 67 655 61 814 

Sklopísek Střeleč, a. s.  523 898 587 376 670 280 764 797 856 024 845 800 

Společnosti  09/08 09-08 Pořadí 2009 

Písek Žabčice, s. r. o.  -5,18% -1 002 1. 845 800 Sklopísek Střeleč, a. s.  

Pískovny Hrádek, a. s.  -10,33% -13 785 2. 61 814 Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  

Písník Kinský, s. r. o.  78,64% 4 901 3. 43 279 Pískovny Hrádek, a. s.  

Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  -8,63% 3 713 4. 18 342 Písek Žabčice, s. r. o.  

Sklopísek Střeleč, a. s.  -1,19% 91 227 5. 9 959 Písník Kinský, s. r. o.  

 

Tab. č. 7 Cizí zdroje 

  Společnosti 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

CIZÍ 

ZDROJE 

(tis. Kč) 

 

Písek Žabčice, s. r. o.  4 422 4 869 7 340 6 080 5 756 7 374 

Pískovny Hrádek, a. s.  33 687 73 916 84 679 72 834 67 561 58 284 

Písník Kinský, s. r. o.  8 080 11 230 13 022 12 798 14 030 8 498 

Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  3 250 1 989 2 647 15 383 4 997 8 637 

Sklopísek Střeleč, a. s.  140 810 101 394 91 987 99 997 77 367 66 973 

Společnosti   09/08 09-08 Pořadí 2009 

Písek Žabčice, s. r. o.  28,11% 1 618 1. 66 973 Sklopísek Střeleč, a. s.  

Pískovny Hrádek, a. s.  -13,73% -9 277 2. 58 284 Pískovny Hrádek, a. s.  

Písník Kinský, s. r. o.  -39,43% -5 532 3. 8 637 Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  

Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  72,84% 3 640 4. 8 498 Písník Kinský, s. r. o.  

Sklopísek Střeleč, a. s.  -13,43% -10 394 5. 7 374 Písek Žabčice, s. r. o.  
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Tab. č. 8 Časové rozlišení 

Společnosti   09/08 09-08 Pořadí 2009 

Písek Žabčice, s. r. o.  0,00% 60 1. 670 Sklopísek Střeleč, a. s.  

Pískovny Hrádek, a. s.  -39,02% -32 2. 303 Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  

Písník Kinský, s. r. o.  0,00% 0 3. 60 Písek Žabčice, s. r. o.  

Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  -78,68% -1 118 4. 50 Pískovny Hrádek, a. s.  

Sklopísek Střeleč, a. s.  -54,55% -804 5. 0 Písník Kinský, s. r. o.  

 

Komentář 

Celková hodnota pasiv a jejich pořadí vykazuje stejné hodnoty jako předešlá aktiva. 

V následujících dílčích částech vlastním kapitálu, cizích zdrojích a časovém rozlišení je 

vždy na vedoucí místě Sklopísek Střeleč, a. s. Ve vývoji v čase, ale prvenství nedosahuje. 

U vlastního kapitálu je na druhém místě s poklesem o 1,19% způsobeno poklesem 

výsledku hospodaření z běžného zúčtovacího období. U cizích zdrojů se řadí až na třetí 

pozici a to s poklesem o 13,43%, hlavní složkou, která k tomuto poklesu vedla, je snížení 

krátkodobých závazků. Následující části, tj. časové rozlišení, tuto společnost umístilo na 

čtvrtou pozici a to snížením o 54,55 %. Zaměříme-li se na hledisko vývoje v čase 

u vlastního kapitálu na vedoucím místě je Písník Kinský, s. r. o. s růstem o 78,64%. 

K tomu vedlo především zvýšení výsledku hospodaření z běžného zúčtovacího období, 

z opačného pohledu, tzn. ve výši vlastního kapitálu, se tato společnost řadila na poslední 

příčku. Následující cizí zdroje umísťují z hlediska vývoje na přední místo společnost 

Realma-pískovny Dolany, s. r. o., a to s růstem o 72,84%. Významnou složkou vedoucí 

k tomuto růstu je zejména zvýšení krátkodobých závazků. Poslední částí časové rozlišení, 

u této části vykazují dvě společnosti hodnotu nulovou. Na rozdíl od ostatních, kde dochází 

k poklesu. Písek Žabčice, s. r. o. kde podle vzorce je hodnota 0%, ale rozdíl je 6 tis. Kč. 

Druhou společností je Písník Kinský, s. r. o. kde nedochází k žádné změně.  

  

  Společnosti 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Časové 

rozlišení 

(tis. Kč) 

 

Písek Žabčice, s. r. o.  0 0 0 0 0 60 

Pískovny Hrádek, a. s.  8 28 238 79 82 50 

Písník Kinský, s. r. o.  0 0 0 0 0 0 

Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  0 0 0 238 1 421 303 

Sklopísek Střeleč, a. s.  1 824 1 392 1 153 1 472 1 474 670 
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Kapitálová přiměřenost 

Tab. č. 9 Vlastní kapitál umístněný  

(nehmotný a hmotný majetek, zásoby, náklady příštích období)  

  Společnosti 2005 2006 2007 2008 2009 

Vlastní kapitál umístěný 

(tis. Kč) 

 

Písek Žabčice, s. r. o.  1 003 1 159 2 989 7 892 7 587 

Pískovny Hrádek, a. s.  77 384 96 906 81 640 71 462 68 717 

Písník Kinský, s. r. o.  8 375 7 908 5 892 6 177 5 434 

Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  909 0 60 523 60 316 57 693 

Sklopísek Střeleč, a. s.  519 314 538 907 556 707 563 354 580 994 

Společnosti  09/08 09-08 Pořadí 2009 

Písek Žabčice, s. r. o.  -3,86% -305 1. 580 994 Sklopísek Střeleč, a. s.  

Pískovny Hrádek, a. s.  -3,84% -10 178 2. 68 717 Pískovny Hrádek, a. s.  

Písník Kinský, s. r. o.  -12,03% 285 3. 57 693 Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  

Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  -4,35% -207 4. 7 587 Písek Žabčice, s. r. o.  

Sklopísek Střeleč, a. s.  3,13% 6 647 5. 5 434 Písník Kinský, s. r. o.  

 

Tab. č. 10 Vlastní kapitál disponibilní (vlastní kapitál snížený o umístěný vlastní kapitál) 

  Společnosti 2005 2006 2007 2008 2009 

Vlastní kapitál 

disponibilní 

(v tis. Kč) 

 

Písek Žabčice, s. r. o.  7 614 12 358 11 491 11 452 10 755 

Pískovny Hrádek, a. s.  -57 798 -58 045 -19 591 -23 198 -24 988 

Písník Kinský, s. r. o.  -9 411 -10 067 -5 218 -602 4 525 

Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  1 270 44 966 3 419 7 339 4 121 

Sklopísek Střeleč, a. s.  68 062 131 373 208 090 292 670 264 806 

Společnosti   09/08 09-08 Pořadí 2009 

Písek Žabčice, s. r. o.  -6,09% -697 1. 264 806 Sklopísek Střeleč, a. s.  

Pískovny Hrádek, a. s.  7,72% -1 790 2. 10 755 Písek Žabčice, s. r. o.  

Písník Kinský, s. r. o.  -851,66% 5 127 3. 4 525 Písník Kinský, s. r. o.  

Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  -43,85% -3 218 4. 4 121 Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  

Sklopísek Střeleč, a. s.  -9,52% -27 864 5. -24 988 Pískovny Hrádek, a. s.  

 

Tab. č. 11 Kapitálová přiměřenost (Vlastní kapitál disponibilní/aktiva) 

  Společnosti 2005 2006 2007 2008 2009 

Kapitálová 

přiměřenost 

(v tis. Kč) 

 

Písek Žabčice, s. r. o.  56,46% 59,25% 55,89% 45,63% 41,72% 

Pískovny Hrádek, a. s.  -61,80% -46,89% -14,52% -20,01% -24,48% 

Písník Kinský, s. r. o.  -92,32% -92,67% -38,73% -3,07% 24,52% 

Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  30,47% 94,44% 4,30% 9,91% 5,82% 

Sklopísek Střeleč, a. s.  9,86% 17,21% 24,02% 31,31% 28,99% 

Společnosti  09-08 Pořadí 2009 

Písek Žabčice, s. r. o.  -3,90% 1. 41,72% Písek Žabčice, s. r. o.  

Pískovny Hrádek, a. s.  -4,47% 2. 28,99% Sklopísek Střeleč, a. s.  

Písník Kinský, s. r. o.  27,59% 3. 24,52% Písník Kinský, s. r. o.  

Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  -4,08% 4. 5,82% Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  

Sklopísek Střeleč, a. s.  -2,32% 5. -24,48% Pískovny Hrádek, a. s.  
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Komentář 

Všechny tyto údaje vychází z vlastního kapitálu, který je již výše uveden i zhodnocen. 

Další částí je vlastní kapitál umístěný (dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný 

majetek, zásoby, náklady příštích období). Nejvyšší hodnoty dosahuje opět společnost 

Sklopísek Střeleč, a. s. Této přední příčky dosahuje i v čase, a to s vzrůstem o 3,13%. 

U všech dalších společností došlo k poklesu. Druhou a třetí příčku obsazují společnosti 

Pískovny Hrádek, a. s. a Písek Žabčice, s. r.o. s nepatrným rozdílem 0,02 %. Následující 

části je vlastní kapitál disponibilní, což je rozdíl mezi vlastním kapitálem a vlastním 

kapitálem umístěným (disponibilní = možnost volné použitelnosti). První příčku opět 

zaujímá Sklopísek Střeleč, a. s. s hodnotou 264 806 tis. Kč, ale vzhledem k předešlému 

roku došlo k prudkému poklesu a to o 27 864 tis. Kč a tím z tohoto hlediska spadá na 

poslední místo. Bylo to zapříčiněno snížením vlastního kapitálu (uvedeno výše v tabulce) 

a zároveň zvýšením vlastního kapitálu umístěného, především zvýšením dlouhodobého 

hmotného majetku respektive staveb a samostatným movitých věcí. Z pohledu změny 

k předešlému roku  pouze u jediné společnosti došlo k růstu a to u Písník Kinský, s. r. o. 

v hodnotě 5 127 tis. Kč, což vzniklo snížením vlastního kapitálu umístěného o 12,03 % 

a zvýšením vlastního kapitálu o 78,64 % zapříčeného především zvýšením výsledku 

hospodaření běžného účetního období. Poslední části je kapitálová přiměřenost, což je 

poměr mezi vlastním kapitálem disponibilním a aktivy. Vedoucí pozici zaujímá Písek 

Žabčice, s.r.o. s 41,72 %, následuje Sklopísek Střeleč, a. s., který vesměs obsazuje přední 

příčky, s 28,99 %, těsně následuje Písník Kinský, s. r. o., dále Realma-pískovna Dolany, 

s. r. o. a Pískovny Hrádek, a. s.  

 



Romana Mikettová: Benchmarking vybraných podniků těžby surovin 

2011  18 

Výnosy, náklady, výsledek hospodaření 

Tab. č. 12 Celkové výnosy 

  Společnosti 2005 2006 2007 2008 2009 

Celkové výnosy 

(tis. Kč) 

 

Písek Žabčice, s. r. o.  29 337 35 031 30 735 37 382 47 308 

Pískovny Hrádek, a. s.  92 481 94 939 92 383 113 330 81 035 

Písník Kinský, s. r. o.  3 764 10 051 20 702 28 098 26 401 

Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  520 319 3 246 48 458 53 279 37 667 

Sklopísek Střeleč, a. s.  541 030 573 616 583 107 597 905 407 774 

Společnosti  09/08 09-08 Pořadí 2009 

Písek Žabčice, s. r. o.  26,55% 9 926 1. 407 774 Sklopísek Střeleč, a. s.  

Pískovny Hrádek, a. s.  -28,50% -32 295 2. 81 035 Pískovny Hrádek, a. s.  

Písník Kinský, s. r. o.  -6,04% -1 697 3. 47 308 Písek Žabčice, s. r. o.  

Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  -29,30% -15 612 4. 37 667 Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  

Sklopísek Střeleč, a. s.  -31,80% -190 131 5. 26 401 Písník Kinský, s. r. o.  

 

Tab. č. 13 Celkové náklady 

  Společnosti 2005 2006 2007 2008 2009 

Celkové náklady 

(tis. Kč) 

 

Písek Žabčice, s. r. o.  27 579 30 132 29 772 32 517 48 310 

Pískovny Hrádek, a. s.  87 722 79 779 69 194 91 926 64 166 

Písník Kinský, s. r. o.  4 724 11 174 17 869 23 197 22 016 

Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  518 428 3 258 33 663 36 765 30 709 

Sklopísek Střeleč, a. s.  437 622 450 782 448 660 466 748 357 982 

Společnosti  09/08 09-08 Pořadí 2009 

Písek Žabčice, s. r. o.  48,57% 15 793 1. 357 982 Sklopísek Střeleč, a. s.  

Pískovny Hrádek, a. s.  -30,20% -27 760 2. 64 166 Pískovny Hrádek, a. s.  

Písník Kinský, s. r. o.  -5,09% -1 181 3. 48 310 Písek Žabčice, s. r. o.  

Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  -16,47% -6 056 4. 30 709 Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  

Sklopísek Střeleč, a. s.  -23,30% -108 766 5. 22 016 Písník Kinský, s. r. o.  

 

Tab. č. 14 Výsledek hospodaření 

  Společnosti 2005 2006 2007 2008 2009 

Výsledek 

hospodaření za 

účetní období 

(tis. Kč) 

 

Písek Žabčice, s. r. o.  1 758 4 899 963 4 865 -1 002 

Pískovny Hrádek, a. s.  4 759 15 160 23 189 21 404 16 869 

Písník Kinský, s. r. o.  -960 -1 123 2 833 4 901 4 385 

Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  1 891 -12 14 795 16 514 6 958 

Sklopísek Střeleč, a. s.  103 408 122 834 134 447 131 157 49 792 

Společnosti   09/08 09-08 Pořadí 2009 

Písek Žabčice, s. r. o.  -120,68% -5 867 1. 49 792 Sklopísek Střeleč, a. s.  

Pískovny Hrádek, a. s.  -21,19% -4 535 2. 16 869 Pískovny Hrádek, a. s.  

Písník Kinský, s. r. o.  -10,53% -516 3. 6 958 Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  

Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  -57,87% -9 556 4. 4 385 Písník Kinský, s. r. o.  

Sklopísek Střeleč, a. s.  -62,04% -81 365 5. -1 002 Písek Žabčice, s. r. o.  
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Tab. č. 15 Hrubá výnosnost 

  Společnosti 2005 2006 2007 2008 2009 

Hrubá 

výnosnost 

(účetní) 

(tis. Kč) 

 

Písek Žabčice, s. r. o.  236,90% 204,01% 148,42% 163,74% 185,97% 

Pískovny Hrádek, a. s.  97,60% 87,38% 71,41% 90,35% 74,35% 

Písník Kinský, s. r. o.  41,37% 95,46% 170,14% 169,89% 138,73% 

Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  17516,21% 12,54% 76,21% 69,36% 52,02% 

Sklopísek Střeleč, a. s.  79,76% 78,92% 71,56% 66,39% 44,12% 

Společnosti   09/08 09-08 Pořadí 2009 

Písek Žabčice, s. r. o.  13,58% 22,23% 1. 185,97% Písek Žabčice, s. r. o.  

Pískovny Hrádek, a. s.  -17,70% -16,00% 2. 138,73% Písník Kinský, s. r. o.  

Písník Kinský, s. r. o.  -18,35% -31,17% 3. 74,35% Pískovny Hrádek, a. s.  

Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  -25,00% -17,34% 4. 52,02% Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  

Sklopísek Střeleč, a. s.  -33,54% -22,27% 5. 44,12% Sklopísek Střeleč, a. s.  

 

Tab. č. 16 Nákladová marže 

  Společnosti 2005 2006 2007 2008 2009 

Nákladová 

marže 

(tis. Kč) 

 

Písek Žabčice, s. r. o.  222,71% 175,48% 143,77% 142,43% 189,91% 

Pískovny Hrádek, a. s.  92,58% 73,42% 53,49% 73,29% 58,88% 

Písník Kinský, s. r. o.  51,92% 106,13% 146,86% 140,26% 115,68% 

Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  17452,55% 12,58% 52,94% 47,86% 42,41% 

Sklopísek Střeleč, a. s.  64,51% 62,02% 55,06% 51,83% 38,74% 

Společnosti  09/08 09-08 Pořadí 2009 

Písek Žabčice, s. r. o.  33,34% 47,48% 1. 189,91% Písek Žabčice, s. r. o.  

Pískovny Hrádek, a. s.  -19,66% -14,41% 2. 115,68% Písník Kinský, s. r. o.  

Písník Kinský, s. r. o.  -17,52% -24,58% 3. 58,88% Pískovny Hrádek, a. s.  

Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  -11,39% -5,45% 4. 42,41% Realma-pískovna Dolany, s. r. o.  

Sklopísek Střeleč, a. s.  -25,26% -13,09% 5. 38,74% Sklopísek Střeleč, a. s. , 

 

KOMENTÁŘ 

Nejvyšších hodnot, tedy prvního pořadí dosahuje Sklopísek Střeleč, a. s. a to v kategorii 

výnosy, náklady a výsledek hospodaření. Konkrétně to je v roce 2009 zisku 49 791 tis. Kč, 

ale vzhledem k předešlému roku je to pokles o 62,04 %, což bylo zapříčiněno poklesem 

výdajů o 31,80 % a zároveň snížením nákladů o 23,30 %. U výnosů šlo především 

o snížení tržeb z prodeje vlastních výrobků a u nákladů se jednalo převážně o snížení 

výkonové spotřeby, z největší části šlo o služby. Všechny uvedené společnosti vykazují 

v roce 2009 zisk, kromě společnosti Písek Žabčice, s. r. o. Nutno také podotknout, že 

u všech společností, vzhledem k předešlému roku, došlo k poklesu výsledku hospodaření. 

K největšímu poklesu došlo u společnosti Písek Žabčice, s. r. o. Ve všech uvedených 

předešlých letech tato společnost dosahovala zisku, avšak v roce 2009, který hodnotím, 
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došlo ke ztrátě, čímž se řadí na poslední místo. Je to pokles o 120,68 %. I přes to, že 

výnosy vzrostly o 26,55 %, náklady se zvýšily více než výnosy, o 48,57 %. Jednalo se 

o zvýšení výkonové spotřeby, osobních nákladů, odpisů dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku a ostatních provozních nákladů. Dalším ukazatelem je hrubá 

výnosnost, což je poměr mezi celkovými výnosy a průměrnými aktivy. Z toho hlediska se 

jako první řadí Písek Žabčice, s. r. o., poslední pozici obsazuje společnost 

Sklopísek Střeleč, a. s., která ve většině předchozích ukazatelů vykazovala první příčky. 

Velmi rozdílný výsledek, oproti ostatním, vychází v roce 2005 u společnosti Realma –

 pískovna Dolany, s. r. o. a to, jak u hrubé výnosnosti, tak u nákladové marže, kde hrubá 

výnosnost je 17 516,21 % a nákladová marže 17 452,55 %, došlo k tomu díky vysokým 

výnosům a rovněž vysokým nákladům, které byly zapříčiněny vysokými tržbami z prodeje 

cenných papírů a zároveň s tím související zůstatkovou cenou. Posledním ukazatelem je 

nákladová marže, počítána jako poměr mezi náklady a průměrnými aktivy. Pořadí 

jednotlivých společností u tohoto ukazatele se shoduje s pořadím předešlým, tedy hrubou 

výnosností.  

4 HODNOTÍCÍ ZÁVĚRY O POZICÍCH PODIKŮ 

Veškeré hodnotící závěry vychází z předešlých výpočtů a porovnávání. Jak již 

bylo několikrát zmíněno, porovnávacím rokem je rok poslední tedy rok 2009. Na základě 

tohoto roku jsem vytvořila pořadí a doplnila je o porovnání hodnot s předešlým rokem 

2008. A dospěla jsem k tomuto závěru: 

PÍSEK ŽABČICE, s. r. o.  

Z hlediska majetkové struktury a zdrojů krytí se řadí ke spodním příčkám, 

většinou na čtvrtou pozici. I přes to, že většina hodnot se zvýšila oproti roku 2008, na 

ostatní společnosti to nestačilo. Ukazatel související a navazující na vlastní kapitál 

kapitálová přiměřenost už tuto společnost posunul na přední příčku. Kapitálová 

přiměřenost roku 2009 činí 41,72 %, přestože vzhledem k předešlému roku klesla o 3,9 %, 

i tak se umístila na první pozici. Následující výsledek hospodaření za účetní období dostal 

společnost na poslední místo a to proto, že jako jediná společnost dosáhla ztráty. Na první 

místo se opět společnost dostala v ukazatelích hrubé výnosnosti a nákladové marže, a to 

v hodnotách 185,97 % hrubé výnosnosti a 189,91 % nákladové marže.  
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PÍSKOVNY HRÁDEK, a. s.  

Celkově se řadí k lépe hodnoceným z vybraných podniků. Přestože z roku 2008 

na rok 2009 hodnoty výše majetku a zdrojů krytí klesly, obsazuje v průměru druhou pozici. 

To samé platí o výsledku hospodaření za účetní období, výnosech a nákladech. Opačně to 

ovšem je s ukazatelem kapitálové přiměřenosti, kdy klesá až na poslední místo. Posledními 

ukazateli jsou hrubá výnosnost a nákladová marže, kdy jsou na pozici třetí s hodnotami 

74,35 % hrubé výnosnosti a nákladové marže 58,88 %. 

 

PÍSNÍK KINSKÝ, s. r. o.  

Tato společnost z hlediska majetkové struktury, zdrojů krytí a výsledku 

hospodaření patří k velmi slabým společnostem oproti ostatním vybraným společnostem. 

Řadí se na poslední příčky v pár případech na čtvrté. Jestliže se zaměříme na rok 2008, 

i tak by se společnost opět řadila na nižší pozice. V případě hrubé výnosnosti a nákladové 

marže se řadí k lepším společnostem s obsazením druhé pozice. Hodnoty vykazují u hrubé 

výnosnosti 138,73 % a nákladové marže 115,68 %. U ukazatele kapitálové přiměřenosti 

obsazuje střední příčku třetí s hodnotou 24,52 %.  

 

REALMA-PÍSKOVNA DOLANY, s. r. o.  

Řadí se k průměru v oblasti aktiv a pasiv. Většina hodnot vzhledem k předešlému 

roku klesla, ale i v případě vytvoření pořadí v roce 2008 by rovněž dosahovala tato 

společnost třetí pozice. V oblasti nákladů a výnosů obsazuje předposlední pozici, avšak 

svým výsledkem hospodaření se posouvá na pozici třetí. V dalších ukazatelích obsazuje 

nižší pozice a to čtvrté, jedná se o kapitálovou přiměřenost s hodnotou 5,82 %, hrubou 

výnosnost s hodnotou 25 % a nákladovou marži s 42,41 %. 

 

SKLOPÍSEK STŘELEČ, a. s.  

Tato společnost na první pohled vyčnívá nad ostatními. Svou velikostí majetku 

a zdrojů krytí bez pochyb patří na první pozici. Následující výsledek hospodaření za účetní 
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období sice klesl z minulého roku o 62,04 %, nicméně to nezměnilo umístění a opět patří 

na první místo. Následující kapitálová přiměřenost posouvá společnost na druhé místo, 

přestože v dílčích částech bylo umístění na první pozici. Opačné pozice zaujímá v hrubé 

výnosnosti, kde dosahuje 44,12 % a tím se posouvá na poslední příčku a nákladové marže 

s hodnotou 38,74 %, která je rovněž na posledním místě.  
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5 ZÁVĚR 

Má bakalářská práce se zabývala benchmarkingem vybraných podniků těžby 

surovin. Jako podniky jsem vybrala pískovny a údaje z posledních pěti let. Rozhodujícím 

rokem, to znamená rokem, podle něhož jsem jednotlivé podniky porovnávala, jsem 

stanovila poslední uvedený rok a to 2009. Ostatní roky jsem uváděla z důvodu, aby byl 

vidět jednotlivý vývoj a nemohly být údaje zpochybněny, že se jednalo o výjimečný stav. 

Ovšem předešlý rok 2008 jsem využívala, a to k uvedení případného poklesu či vzrůstu 

jednotlivých hodnot.  

Cílem této práce bylo názorně ukázat, jak jé možné benchmarking zpracovat. Dle 

mého názoru se jedná o metodu užitečnou a pomáhá organizacím zvýšit své výkony či 

kvalitu a to učením se od druhých.  

Ve druhé kapitole charakteristika podniku jsem popsala potřebné údaje, které je 

třeba o benchmarkingu znát. V následující třetí kapitole jsem stručně popsala vybrané 

podniky a přistoupila k samotnému zpracování benchmarkingu. Jednalo se porovnávání 

základních údajů, jednotlivých organizací. První oblastí porovnávání byla aktiva a jejich 

složení, tzn. dlouhodobý majetek, oběžná aktiva a časové rozlišení, druhou oblastí byla 

pasiva a rovněž jejich složení což znamená, vlastní kapitál, cizí zdroje a časové rozlišení. 

Ve třetí části porovnávání jsem vycházela z vlastního kapitálu, kde následoval vlastní 

kapitál umístěný, z tohoto jsem dospěla k vlastnímu kapitálu disponibilnímu a v konečné 

fázi ke kapitálové přiměřenosti. Následující části porovnávání byly výnosy, náklady 

a z nich vycházející hospodářský výsledek za účetní období. Z výnosů jsem dále uváděla 

k porovnávání hrubou účetní výnosnost a z nákladů nákladovou marži.  

Každou oblast porovnávání jsem doplnila komentáři, pomocí nichž jsem 

okomentovala převážně první pozice či výrazné změny. V následující čtvrté kapitole jsem 

každý jednotlivý podnik popsala a to z hlediska jeho pozic vůči ostatním podnikům.  

Za velmi významný přínos své bakalářské práce považuji to, že jsem pod vedením 

svého vedoucího práce vypracovala model zpracování benchmarkingu, který je použitelný 

i v podnikové praxi. K vypracování tohoto modelu jsem přistoupila proto, že jsem žádný 

jiný vhodný model – ani na internetu – nenalezla. Vytvořený model je plně funkční 

a kromě potřeb ekonomické praxe může být použit i pro výukové účely.  
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