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Anotace 

Práce je strukturována do 6 kapitol. Ve druhé a třetí kapitole se jedná o teoretické části 

především definice a vysvětlení benchmarkingu a zároveň také popis a stručné vysvětlení 

použitých ukazatelů. Rovněž popis jednotlivých společností a zároveň využití a popis vybrané 

suroviny, a to kamene pro hrubou a ušlechtilo kamenickou výrobu. V následující části je 

proces benchmarkingu. Na zjištěné výsledky navazuje kapitola pátá s návrhy a doporučeními. 

Poslední části je závěr, ve kterém se nachází shrnutí celé diplomové práce a její přínosy.  

Klíčová slova: benchmarking, kámen, pořadí, společnost.  

 

Summary 

The thesis is divided into six chapters. Second and third chapter are a theoretical part, 

especially the definition and explanation of benchmarking as well as a brief explanation of the 

indicators. Also description of the company and the use of a description of the selected raw 

materials and stone for coarse and fine masonry. The following section is benchmarking 

process. Fifth charter follow on results and contains suggestions and recommendations. The 

last part is the conclusion, which is a summary of the thesis and its benefits. 

Keywords: benchmarking, stone, rating, company.  
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1 ÚVOD 

Tržní ekonomika je proces, ve kterém dochází ke střetu různých zájmů jednotlivých 

subjektů na trhu. V praxi to znamená, že se jedná o střet výrobců, kteří nabízí své výrobky 

uspokojující svou potřebu, a to tak, aby dosáhli co nejvyššího zisku. Na straně druhé stojí 

zákazníci požadující nabídku zboží v ceně co nejnižší. Tržní mechanismus reaguje právě na 

vztahy mezi nabídkou a poptávkou. Optimální situace by nastala, jestliže by nabídka byla 

rovna poptávce, avšak realita je jiná, nabídka převyšuje poptávku, tudíž na trhu vzniká 

konkurenční boj. 

Pro většinu společností je prvořadé přežít na trhu, a to právě s ohledem na konkurenty. 

Je nutné udržovat vztahy s veřejností a zákazníky, sledovat konkurenty na trhu a hlavně znát 

své vlastní postavení. Organizace si musí nejprve určit své vlastní možnosti a oblasti, v nichž 

zaostává a až dojde do stadia, že se dostane na požadovanou úroveň, je dobré postupovat 

směrem vzhůru a pouštět se do vyšších cílů.  

Dnes je celá řada informací veřejně dostupných díky informačním technologiím, 

popřípadě organizací, které určité informace nabízejí. Společnosti mohou využít tyto 

informace k vzájemnému porovnání a to vede k  jedné dnes již poměrně známé metodě, 

benchmarking. Jde o jednu z částí řízení, která dopomáhá společnostem být lepšími. Na 

začátku celého procesu je nutné znát především sám sebe, resp. fungování své společnosti a 

až po té je možné se zaměřit na konkurenci a zjistit v čem je lepší, následně je možné činnosti 

převzít, ale ne je zkopírovat, ale inovovat. Nelze vše provádět stejně, každá organizace má 

jiné možnosti. Smyslem tedy není kopírovat fungování lepších společností, ale především 

poznání vlastní pozice pomocí srovnání s konkurencí a zároveň posílení této pozice, 

s důrazem na to, co sama společnost dobře umí a doplnit své mezery tam, kde jsou jiní lepší.  

Jak je zřejmé, nelze porovnávat neporovnatelné, a proto je nutné se zaměřit na 

podniky se stejným předmětem podnikání, velikostí podniku a nutno také přihlédnout na 

působnost společností. Společnosti, na něž je benchmarking aplikován, působí v oblasti těžby. 

Těžební průmysl zaujímá v hospodářství svou roli, v průběhu času dochází k útlumu těžby, 

avšak je nutné této oblasti stále věnovat pozornost. Celkově se těžbou pohybují řádově ve 

stovkách tisíců m
3
, avšak i v tomto odvětví dochází rok od roku ke snížení těžby, za 

posledních šest let se jedná zhruba téměř o třetinový pokles.  
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Proces benchmarkingu v diplomové práci je aplikován na vybraných sedm 

společností. Společnosti byly vybrány především podle dostupnosti potřebných údajů a 

zároveň také podle těžby. Celkově vybrané společnosti dohromady tvoří většinový podíl na 

trhu v oblasti těžby dekoračního kamene, respektive se jedná o více než polovinu.   

Na začátku samotného benchamarkingu je nutné vybrat si vhodné data, která se budou 

zpracovávat a výsledné hodnoty porovnávat. Je důležité získaná data dobře analyzovat a 

následně je dobře vyhodnotit, aby nedošlo k celkově mylným výsledkům, což by nesplňovalo 

účel benchmarkingu, jako přínosu součástí řízení, ba naopak by mohlo vést k negativnímu 

ovlivnění řízení. V této práci se vychází z výkazů veřejně dostupných, a to z rozvah a výkazů 

zisku a ztrát. Vzhledem k tomu, že je nutné posuzovat stejná období, posuzováno a 

porovnáváno je 5 let, které byly dostupné, což znamená období od roku 2006 až po rok 2010. 

Rok 2011 není v této práci zpracován, jelikož určité společnosti, v době zpracování této práce, 

ještě nevykazovaly potřebné informace.  

Cílem této práce je provést benchmarking vybraných těžebních společností.  

  



 Bc. Romana Mikettová: Benchmarking vybraných těžebních společností  

2013  3 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Nedílnou součásti strategie podniků je ovládnutí konkurenčního boje. Pro každého růst 

konkurence nemusí znamenat hrozbu. Pro ty, kteří se dokážou včas přizpůsobit a praktikovat 

umění pohybu v poměrech tržního souboje, nastává situace, kdy mohou uplatnit své přednosti 

a posilují tak své postavení. [1] 

2.1 Definice benchamarkingu 

„Benchmark znamenal původně rysku, kterou si truhlář vyznačil na pracovním stole a 

přiřezával lišty, prkna a fošny. Odtud se výraz dostal do manažerské a obecné mluvy.“ Tak 

zní definice podle publikace J. Jiráska. Podle anglického překladu benchmarking znamená 

nivelační značku, což lze chápat jako sledování a vyhodnocení firmy, pomocí fungování 

s jinými, která lze brát za lépe fungující. [1,9] 

Když bychom chtěli najít oblast, ve které lze benchmarking nejlépe použít, šlo by 

nejspíš o průmyslový podnik, kde dochází k největším inovacím a kde se nejvíce obohacuje 

výrobní potencionál. Jako příkladný lze uvést výkon Jacka Welche v čele General Electric, 

který uvedl jako hlavní metodu řízení neustále porovnávání se s okolím. Za zmínku stojí jeho 

výrok: „Jestli se někdo ve světě blíží vašim výkonům, nastražte uši, zní vás umíráček, je to 

znamení, že není daleko váš konec.“ Tímto dospěl k tomu, že se celá společnost 

přizpůsobovala svému okolí, a to tím, že neustále porovnávala své výkony s vývojem 

ostatních, a tím se dokázala udržet mezi špičkou podniků ve svém odvětví. [1] 

2.1.1 Využití benchmarkingu 

Jak již bylo řečeno benchmarking je proces soustavně porovnávající procesy, jehož 

cílem je získat informace, jež dopomohou organizacím přijmout taková opatření, která 

povedou k zlepšení výkonnosti. Pro toto využití je nutné v prvé řadě stanovit oblasti a 

ukazatele, které se budou porovnávat. Což znamená, že se budou srovnávat ukazatele, které 

jsou strategické pro podnikání, a je nutné, aby tyto ukazatele dosahovali stejných nebo 

v nejlepším případě lepších výsledku než porovnávaná organizace. Po následném 

vyhodnocení srovnávaných ukazatelů se navrhne takové opatření, které povede právě ke 

zlepšení ukazatelů. Podrobněji se navrhnuté opatření rozpracuje do příslušných procesů, a to 

z toho důvodu, že zlepšení ukazatelů závisí na jednotlivých celcích. Dosáhnutí stanoveného 
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zlepšení není jednorázovou akcí, a tedy nutné zlepšování stále opakovat a vytvářet tak 

předpoklady k excelentnímu řízení a dosahování stanovených výsledků. [2] 

Ukazatele, na základě kterých chce organizace dosáhnout zlepšení, není vždy 

jednoduché získat. Jako zdroje lze využít výročních zpráv, výměnu informací či zakoupení 

informací u specializovaných firem a také se nabízí možnost databáze Palatinum, kde existují 

nebo se vytváří vzorové ukazatele pro jednotlivé segmenty trhu. [2] 

2.1.2 Typy benchmarkingu 

V praxi může existovat několik typů benchmarkingu, za historicky nejstarší je 

považován ten, který společnost Xerox Corp. označovala jako „competitive benchmarking“ 

což znamená konkurenční benchmarking. V pojetí dnešní doby jsou vhodným východiskem 

následující typy. [3] 

V souvislosti na charakteru zvoleného objektu rozlišujeme: 

 výkonový 

 funkcionální 

 procesní. [3] 

Výkonový benchmarking 

Tento typ se využívá při měření různých výkonových parametrů mezi přímými 

konkurenty na trhu. Organizace tak mají možnost poznat svou relativní výkonnost. [3] 

Funkcionální benchmarking 

Tento typ je založen na porovnávání několika nebo jediné funkci určitých organizací. 

Rozšířen zejména v oblasti služeb a neziskovém sektoru. [3] 

Procesní benchmarking 

Středem pozornosti je konkrétní proces organizace, který je porovnáván a měřen. 

Tento typ se zaměřuje na používané postupy k vykonávání určitých typů prací. [3] 
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Interní benchmarking 

Aplikuje se v rámci jedné organizace mezi zvolenými organizačními jednotkami 

(divizemi, fakultami), jež zabezpečují stejné nebo obdobné produkty, procesy a funkce. Cílem 

je najít nejlepší vnitřní standardy výkonnosti. [3] 

Externí benchmarking 

Partnerem pro srovnávání jsou jiné organizace. Vyhledat vhodného partnera pro 

porovnání není vždy jednoduché, především v situacích, kdy se jedná o přímého konkurenta. 

[3] 

2.1.3 Připravenost společností na proces benchmarking 

Tak jako jsou různé typy benchmarkingu, tak samo můžeme rozdělit společnosti podle 

připravenosti na využití benchmarkingu. Každá organizace je na jisté úrovni a ne každá je 

připravená na proces benchmarkingu, je tedy nutné si stanovit úroveň, na které se společnost 

nachází a z toho vyvodit, zda je již vhodné benchmarkingu využít, a to je možné následujícím 

způsobem.  

V oblasti kontroly kvality, existují tři úrovně dospělosti firem. [4] 

 Inspekce-většina úsilí je zaměřena na vysokou kvalitu produktů. 

Členové týmu provádí kontroly, kdy obvykle používají měření, kalibrace, normy a 

testování. V této fázi není vhodné s benchmarkingem začít. Členové týmu musí 

rozumět a být poučení o základních dovednostech, a to především v oblasti mezilidské 

komunikace, řešení problémů a rozhodování. V prvé řadě je nutné zaměstnance 

proškolit a zdokonalit v těchto oblastech. [4] 

 Kontrola-označován jako proaktivní přístup k problematice jakosti. 

Členové týmu využívají své schopnosti, aby se zabránilo problémům s kvalitou. 

Inspekce je stále prováděna, ale ne jako hlavní prvek, ale jako pomocný. Týmová 

práce je pro tuto fázi specifická. Organizace v této fázi jsou připraveny na 

benchamarking zvláštních operací. [4] 

 Partnerství-zaměstnanci a manažeři společně pracují ve všech 

pracovních jednotkách na splnění společných cílů. Jednotlivci, především pracují na 
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uspokojení potřeb zákazníků, tato fáze je považována za nejpokročilejší a firmy v této 

fázi jsou zralé a připravené na benchmarking. [4] 

Podle těchto stupňů lze stanovit, na jaké úrovni se organizace nachází a vyvodit 

z toho, zda je vhodné s benchmarkingem začít. Což není jediný faktor, kterým se lze řídit před 

započetím nebo rozhodnutím, jestli s tímto procesem začít. Snad důležitější je znát podmínky 

vlastního oboru, především z důvodu, jak se stát úspěšnými, což také přivádí k tomu, že 

proces benchmarkingu není samospasný, je to způsob jak se poučit fungováním jiných, ale 

v prvé řadě je nutné se zaměřit na vlastní podnik. Existují univerzální faktory, podle kterých 

je možné se řídit, aby organizace byla úspěšná.  

1. Zaměření na výkonnost.  

2. Sledování nákladů.  

3. Těsný kontakt se zákazníky.  

4. Těsný kontakt s dodavateli.  

5. Současná orientace na zdokonalování kvality a produktivity.  

6. Využití nejmodernější technologie.  

7. Orientace na základní činnost. [5] 

2.1.4 Modely benchmarkingu 

Benchmarking není normovanou metodou, kde by byly předem stanoveny postupy. 

Z tohoto důvodu není možné nalézt určitý jednotný postup realizace měření a porovnávání. 

Počet jednotlivých fází a kroků je proměnlivý. Avšak podle organizací, které jsou v tomto 

směru považovány za velmi pokročilé, existují 3 modely, které se doporučují. Za tyto modely 

lze považovat:  

 model benchmarkingu firmy Xerox, 

 model benchmarkingu APQC, 

 model benchmarkingu EFQM. [3] 

Nejedná se modely, které je nutné využít. Existují různé metody, jak benchmarking zpracovat. 

Může se využít na příklad: 

 klasické vytvoření pořadí u jednotlivých pozorovaných oblastí,  

 bodová metoda,  
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 vytvoření optimálního podniku,  

 metoda normované proměnné, která je využita v této práci.  

V této metodě dochází k transformaci původní hodnoty ukazatele xij na tvar normované 

hodnoty uij, a to následovně: 

 ukazatel s charakterem +1 

uij=
       

   
             (1) 

 ukazatel s charakterem -1 

uij=
       

   
          (2) 

kde: xij hodnota j-tého ukazatele v i-tém podniku.  

 xpj aritmetický průměr vypočítaný z hodnot j-tého ukazatele.  

 sxj směrodatná odchylka vypočítaná z hodnot j-tého ukazatele. [11] 

Tato metoda byla zvolena, jelikož je zde možné pozorovat vývoj dané společnosti vzhledem 

ke své průměrné hodnotě, a to buď nárůstem, nebo poklesem. Je tomu tak, jelikož za výchozí 

hodnotu se dá považovat aritmetický průměr ze všech pozorovaných hodnot.  

V principu by měli být dodržovány základní kroky benchmarkingu a ty jsou: 

1) Identifikace objektu benchmarkingu.  

2) Identifikace partnerů benchmarkingu.  

3) Výběr metody sběru dat.  

4) Sběr dat.  

5) Vyhodnocení dat.  

6) Definování budoucí úrovně vlastní výkonnosti.  

7) Vyhodnocení dat.  

8) Plánování cílů zlepšení.  

9) Realizace projektů zlepšování.  

10) Rekalibrace úrovně výkonnosti. [3] 
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2.2 Výběr použitých ukazatelů 

Jak bylo v úvodu zmíněno, diplomová práce je zaměřena na ekonomické ukazatele, 

respektive na ukazatele finanční analýzy. Klíčové je znát vypovídající schopnost jednotlivých 

ukazatelů a pochopit, co jednotlivý ukazatel říká a z tohoto důvodu je podrobnější popis 

ukazatelů a vzorců uveden v příloze č 1.  

Práce je zaměřena především na tyto ukazatele: 

 vývoj nákladů a výnosů, 

 nákladovost, 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele aktivity,  

 ukazatele zadluženosti,  

 ukazatele likvidity 

 ukazatele produktivity práce.  
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3 CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH SPOLEČNOSTÍ  

Pro alespoň minimální představu působení vybraných podniků je uvedena stručná 

charakteristika vybraných společností. Jedná se o společnosti, zabývající se těžbou kamene 

pro ušlechtilou a kamenickou výrobu. V této oblasti působí společnosti, které se na těžbě 

podílejí větší a některé menší mírou. Podle dostupnosti potřebných informací a také 

v návaznosti na těžbu je v této práci využito sedm společností. Tyto společnosti celkově 

zaujímají většinový podíl na trhu, přesněji lze hovořit o více než polovině. 

3.1 Vybrané těžební společnosti 

Pro přehled těžby je uveden graf 1 vývoje těžby těchto společností:  

 HERLIN spol. s r.o.  

 Slezský kámen, a. s.  

 SATES ČECHY, s. r. o.  

 MEDIGRAN, s. r. o.  

 KAVEX-GRANIT HOLDIN, a. s.  

 Granit Lipnice, s. r. o.  

 Česká Žula spol. s r. o.  

 

Graf 1 Vývoj těžby 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf se dá pokládat za neúplný, a to z důvodu, že v období 2010 není uvedena hodnota 

společnosti Kavex-Granit Holding, a. s., jelikož tento údaj nebyl dostupný v době zpracování 

této práce.  

Podrobnější informace o společnostech lze získat na oficiálních stránkách společností, 

které jsou uvedeny v přehledu literatury.  

HERLIN, spol. s r. o.  

Vznikla v roce 1991 a působí na německém, rakouském a českém trhu. Společnost se 

nachází v Příbrami a poskytuje řešení pro projekty s využitím přírodního kamene-žuly. 

Dodává vše od žulových bloků přes dlažební kostky a řezané desky až po pokládku materiálu. 

Denní kapacita výroby kostek přesahuje 200 tun. [12] 

Těžba společnosti zaznamenává v posledních letech pokles, což se projevuje i na 

poklesu hospodářského výsledku.  

SLEZSKÝ KÁMEN, a. s.  

Společnost se nachází na Jesenicku a působí více než 160 let. Provozuje 3 největší 

žulové lomy na Jesenicku. Navíc také lomy na tmavý a světlý mramor a zelený těšínský 

pískovec. Navíc také disponuje bohatou škálou dováženého kamene prakticky z celého světa. 

[13] 

V letech 2008 a 2010 společnost zaznamenává záporný hospodářský výsledek, což 

nelze přisoudit těžbě, jelikož právě v roce 2008 společnost vytěžila největší množství z celého 

pozorovaného období. Celkově je těžba střídavé povahy, kdy dochází k nárůstům a následně 

k mírným poklesům a naopak.  

SATES ČECHY, s. r. o.  

Založena v roce 1997 a nachází se v Telči. V roce 2003 byla započata těžba žuly 

v kamenolomu Sumrakov, následně v roce 2007 došlo k rozšíření kamenické výroby o 

skutečské žuly v lomu Ctětín. Společnost nabízí sortiment přírodního kamene jak z tuzemska, 

tak z tradičních zdrojů v zahraničí. [14] 
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V období pozorovaných let se těžba projevuje rostoucím trendem, což nelze říci o 

hospodářském výsledku, u kterého nelze ani určit zda se jedná o klesající či rostoucí trend, ale 

jde o velmi střídavý jev.  

MEDIGRAN, s. r. o.  

Působí od roku 1998 bez zahraničního kapitálu. Nachází se v kamenolomu Vlčkovice 

u Kolince, v Blatné a Kozárovicích u Příbrami. Těží žulu a z ní vyrábí kostky, obruby, desky, 

stavební kámen a také obkladové zdivo. [15] 

Hospodářským výsledkem se společnost řadí mezi slabší společnosti, což platí i pro 

těžbu, avšak v rámci vybraných společností nejde o nejnižší těžbu. Těžba se projevuje 

střídavých charakterem, ale celkově v závislosti na začátku a konci pozorovaných období lze 

říci, že se jedná o nárůst.  

KAVEX-GRANIT HOLDING, a. s.  

Společnost má dlouholetou tradici, sahající až do poloviny 19. století. Společnost těží 

v lomu Mrákotín, Řasná, Mysletice a Boršov. Do výrobního programu patří široké spektrum 

od hrubé přes čistou až po ušlechtilou kamenickou výrobu. [16] 

V rozmezí let 2006–2010 se v oblasti těžby jedná o klesající trend a hospodářský 

výsledek se projevuje stejně, ale není to zcela jednoznačné, jedná se spíše o střídavý 

charakter, kdy v letech 2008 a 2009 dochází i k zápornému hospodářskému výsledku.  

GRANIT LIPNICE, s. r. o.  

Společnost působí od roku 1998 a nyní se řadí mezi nevýznamnější producenty 

výrobků z českých žul a pískovců. Těží na 5 lokalitách, na Havlíčkobrodsku, ve Světlé nad 

Sázavou, na Broumovsku, v Božánově, v Líbné. [17] 

Svým hospodářským výsledkem vůči ostatním společnostem se jedná o společnost, 

která se nachází na předních příčkách, ale sama o sobě se projevuje střídavým charakterem. 

Oproti tomu v oblasti těžby v letech 2006-2009 se jedná o rostoucí trend, ale v posledním 

pozorovaném roce 2010 společnost zaznamenává pokles.  
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ČESKÁ ŽULA, spol. s r. o.  

Společnost sídlí ve Strakonicích a působí od roku 1992. Celou dobu je soukromou 

společností bez výrazných strukturálních a vlastnických změn. Vlastní kamenolomy, kde těží 

žulu, ve Vápenci u Sedlčan. [18] 

V celém období se společnost projevuje zhruba stejným hospodářským výsledkem, 

kdy v jednotlivých letech dochází k mírným poklesům či nárůstům, avšak i když je těžba 

zhruba na stejné úrovni v období 2009 dochází k velkému rozdílu v hospodářském výsledku, 

který se projevuje záporně.  

3.2 Charakteristika těžené suroviny 

Kámen pro ušlechtilou a kamenickou výrobu je surovina magnetického, 

sedimentárního i metamorfního původu, jež je dobývána blokově, a svými vlastnostmi 

vyhovuje ušlechtilé kamenické výrobě. Jedná se o: 

 broušené kamenické výrobky,  

 leštěné kamenické výrobky,  

 kamenosochařské práce. [19] 

Určující pro ušlechtilou a kamenickou výrobu je: 

 blokovitost,  

 vzhled,  

 krevnatost (kresba),  

 leštitelnost,  

 trvanlivost horniny,  

 drcená pásma,  

 vložky jiných hornin apod. [19] 

Těžba bloků 

Při těžbě kamene se nepoužívají odstřely brizantními trhavinami, ale volí se šetrnější 

postupy. Do bloku kamene jsou shora vyvrtány otvory, které se zalijí kaší na bázi rozpínavého 

cementu, který při tuhnutí zvětší svůj objem a dojde tak k „odtrhnutí“ bloku od stěny. Na 
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stejném principu se používal nebo ještě používá černý trhací prach. V současnosti se také 

využívá odřezání lanovou pilou nebo vodním paprskem. [19] 

Odtržený blok se odsune od stěny lanem nebo nafukovacím vzduchovým polštářem. 

Následně je přemístěn lanovým jeřábem na plato lomu a odvezen na další zpracování. 

Vytěžený kámen zůstává buď ve vytěžené podobě, nebo se dále opracovává podle toho, ke 

kterému účelu má být využit. Bloky se rozřežou kotoučovými, lanovými nebo listovými 

pilami na desky či kvádry menších rozměrů, které se následně využívají na další výrobu. 

V případě potřeby se upravuje také povrch, a to špicováním, zubováním, pemrlováním, 

broušením, tryskáním nebo leštěním. [19] 
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4 BENCHMARKING VYBRANÝCH TĚŽEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ 

Podle metodiky, viz kapitola 2, v této práci vychází benchmarking ze základních 

ukazatelů finanční analýzy a je aplikován na vybraných sedm společností, jejichž předmět 

podnikání je totožný. V Excelu, který je součástí této práce jako příloha, jsou jednotlivé 

ukazatele samostatně vypočítány, k nim zobrazené grafy a jednotlivé ukazatele jsou 

přepočítávány podle metody normované proměnné. Kapitola je určena zpracování 

benchmarkingu. Pro přehled postavení společností v jednotlivých oblastech jsou zobrazeny 

grafy. Z přepočítaných ukazatelů metodou normované proměnné je vytvořeno pořadí 

společností a pro úplný přehled působení společností jsou společnosti jednotlivě popsány.  

4.1 Vyhodnocení vybraných ukazatelů 

4.1.1 Aktivita 

 

Graf 2 Doba obratu zásob 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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v zásobách vázány. Na straně druhé nejkratší dobu obratu zásob vykazuje Medigran, s. r. o., 

kdy dochází od roku 2007 k poklesu a na konci období roku 2010 se jedná o 6 dní.  

 

Graf 3 Doba obratu pohledávek 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V ukazateli doba obratu pohledávek se projevují pouze 3 společnosti, viz graf 3, 
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stejné úrovni. Naopak Kavex-Granit Holding, a. s. zaznamenává mnohem větší počet dní, kdy 
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grafu 4, kde od roku 2008 dochází ke snížení doby úhrady závazků.  

Podle grafu 4 největší počet dní úhrady závazků se projevuje u Kavex-Granit 

Holding, a. s. i přes snižování od roku 2008 společnost hradí své závazky mezi 600 až 700 

dny, je to následek vysoké hodnoty závazků, která převyšuje téměř dvojnásobně tržby 

společnosti. Pro společnost je to velmi nepříznivý jev, který může vést k neschopnosti splácet 

v důsledku nabíhajících penále a sankcí, nemluvě o porušení vztahů s dodavateli.  

Ostatní společnosti hradí své závazky rychleji, ale je nutno také poznamenat, že 

Slezský kámen, a. s. v čase zaznamenává nárůst dní, kdy dochází k úhradě závazků, v letech 

2009 a 2010 se jedná o více než 100 dní, což může pro společnost znamenat možné riziko.  
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Graf 4 Doba obratu závazků 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.1.2 Rentabilita 

 

Graf 5Rentabilita vlastního kapitálu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Největších záporných hodnot dosahuje společnost Česká Žula, s. r. o. v roce 2009, což je 

výsledek záporného hospodářského výsledku. Rovněž v důsledku záporného hospodářského 

výsledku se rentabilita projevuje jako záporná u společnosti Sates Čechy, s. r. o. Zvláštním 

příkladem je Kavex-Granit Holding, a. s., zde také dochází k záporné rentabilitě, ale jde 

především o následek záporného vlastního kapitálu, neboť se projevuje neuhrazená ztráta 

minulých let. Vzhledem k této skutečnosti se rentabilita projevuje jako kladná v období 2008 

a 2009, kdy dochází k zápornému hospodářskému výsledku a jako minusová rentabilita 

v letech 2006, 2007, 2010 kdy je hospodářský výsledek kladný.  

 

 

Graf 6 Rentabilita tržeb 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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řízení. Souvislost je možné hledat v době obratu závazků na grafu 4, kde je již zřejmé, že 

společnost není schopná hradit své závazky včas. Vysoká míra zadluženosti je také zřejmá u 

Sates Čechy, s. r. o., kdy dochází k nárůstu z téměř 58% na 87%, což je důsledek nárůstu 

cizího kapitálu, a to od roku 2006 do roku 2010 téměř desetinásobně. Můžeme říci, že i u 

společnosti Herlin spol. s r. o. je poměrně vysoká míra zadluženosti kdy postupně vzrůstá a 

pohybuje se zhruba okolo 70%, viz graf 7.  

 

 

Graf 7Celková zadluženost 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.1.4 Likvidita 

Podle doporučených hodnot, ve kterých by se měla běžná likvidita pohybovat a které 

tak značí solventnost společnosti v případě přeměny všech aktiv na finanční prostředky je z 

grafu 8 zřejmé, že se většinou veškeré společnosti nachází v  optimálních hodnotách. Kavex-

Granit Holding, a. s. se v celém období nachází pod těmito hodnotami, což značí, že 

společnost není schopna hradit své závazky. Naopak oproti tomu v letech 2006 a 2010 

společnosti Granit Lipnice, s. r. o. a zároveň Česká Žula spol. s r. o. se nachází nad 

doporučenými hodnotami z důvodu zvýšení stavu zásob, finančního majetku a krátkodobých 

pohledávek.  

 

0,00 

20,00 

40,00 

60,00 

80,00 

100,00 

120,00 

140,00 

2006 2007 2008 2009 2010 

P
ro

ce
n

ta
 

Období 

Celková zadluženost 

HERLIN spol. s r. o.  

Slezský kámen, a. s.  

SATES ČECHY, s. r. o.  

MEDIGRAN, s. r. o.  

KAVEX-GRANIT HOLDING, a. s.  

Granit Lipnice, s. r. o.  

Česká Žula spol. s r. o.  



 Bc. Romana Mikettová: Benchmarking vybraných těžebních společností  

2013  19 

 

Graf 8 Běžná likvidita 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Graf 9 Okamžitá likvidita 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V případě schopnosti ihned hradit své závazky jsou optimální hodnoty pro společnosti 

v rozmezí 0,2-0,5. Celkově se dá předpokládat, že v této oblasti jsou společnosti v pořádku a 

schopné uhradit ihned své závazky. Pro společnost Granit Lipnice, s. r. o. začátek období 

nebyl ideální, především z důvodu vysoké hodnoty finančního majetku. Nelze jednoznačně 

říct, že se jedná o jev negativní, i v této situaci je společnost schopna hradit své závazky. Na 
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straně druhé není nutné mít takové množství majetku ve finančních prostředcích, ale naopak 

je možné využít je jiným způsobem. V čase však došlo k vylepšení v této oblasti a již jsou 

hodnoty v pořádku. Naopak společnosti Slezský kámen, a. s. a Česká Žula spol. s r. o. nejsou 

schopné ihned uhradit své závazky, což je následek nízké hodnoty finančních prostředků.  

4.1.5 Nákladovost 

 

Graf 10 Nákladovost 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Podle grafu 10 je patrné, že všechny společnosti vykazují obdobné hodnoty. Celkově 

se dá říci, že u každé společnosti v každém období byla vynaložena zhruba jednotka nákladů 

na vytvoření jedné jednotky tržeb. Nejmenší hodnota nákladu byla vynaložena společností 

Sates Čechy, s. r. o. v roce 2009, kdy se jednalo o 0,90 Kč a naopak největší míra nákladů 

byla vynaložena společností Slezský kámen, a. s. v období 2010 kdy se jednalo o 1,29 Kč.  

4.1.6 Produktivita 

Celkově u produktivity práce lze poznamenat, že se jedná o mírně střídavou tendenci, 

jak zaznamenává graf 11, ale v celku jde spíše o tendenci klesající, což je zapříčiněno 

především těžbou, která odpovídá tomuto charakteru. Nejznatelnější pokles se projevuje u 

společnosti Medigran, s. r. o., kdy klesající trend je značný a k němu dochází především 

z důvodu zvýšení počtu zaměstnanců i přes to, že těžba narůstá velice pomalu. Naopak nárůst 

produktivity práce v posledních letech zaznamenává společnost Sates Čechy, s. r. o. kdy i přes 

znatelný pokles v roce 2008, ke kterému vedlo využití velkého počtu zaměstnanců, možno 

poznamenat, že nebyl nutný vzhledem k těžbě, která vzrůstala, ale ne až takovou mírou, 

dochází k nárůstu, především v důsledku zvýšení těžby. Postupný nárůst je také zřejmý u 
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společnosti Granit Lipnice, s. r. o., což je následek zvyšování těžby a na straně druhé 

snižování počtu zaměstnanců. U společnosti Kavex-Granit Holding, a. s. v posledním 

pozorovaném roce produktivitu práce není možné zobrazit, jelikož údaje o těžbě v tomto 

období nebylo možno získat.  

 

 

Graf 11 Produktivita práce 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

4.2 Vytvoření pořadí na základě normované proměnné 

Na základě normované proměnné jsou jednotlivé ukazatele přepočítány a podle hodnot 

je sestaveno pořadí společností, což je uvedeno níže v této podkapitole. V některých letech je 

možné shlédnout, že na stejném místě se nachází více než jedna společnost, a to vzhledem ke 

stejným hodnotám, nebo v případě, že u určitého ukazatele společnost nevykazuje hodnoty. 

Jedná se především o obrat pohledávek a s tím související dobu obratu pohledávek, kdy určité 

společnosti nevykazují dlouhodobé pohledávky, což se projevuje i na obrázku 3. V tomto 

případě je pořadí zobrazeno červeně.  

V případě vytvoření pořadí na základě normovaných proměnných, jež je uvedeno níže 

v kapitole 4.3, je výchozí hodnotou aritmetický průměr z veškerých hodnot společnosti 

vykazujících v celém pozorovaném období, což znamená, že vypočtené hodnoty 

v jednotlivých letech značí buď nárůst, nebo pokles od tohoto průměru, tedy od průměrné 

hodnoty společnosti. Nelze tedy jednoznačně pouze na základě této metody určit, jak si stojí 
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společnosti navzájem, jelikož tato metoda nezobrazuje počáteční hodnotu a je tedy nutné 

hledat souvislost s vytvořeným pořadím nepřepočtených ukazatelů, které je uvedeno 

v příloze č. 2.  

4.3 Pořadí normovaných proměnných-aktivita 
 

Tabulka 1 Pořadí aktivita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
 

Při době obratu jsou výchozí hodnotou dny, kdy na prvních příčkách jsou společnosti, 

které vykazují nejdelší dobu obratu respektive největší nárůst oproti průměru společnosti. 

Nejvýznamnější pokles v oblasti doby obratu zásob z hlediska pořadí zaznamenává společnost 

Slezský Kámen, a. s., to je možné shlédnout v tabulce 1, což v tomto případě je dobrý jev, 

jelikož společnost snižuje dobu mezi nákupem a spotřebou. Opačná situace se projevuje 

nejvíce u společnosti Granit Lipnice, s. r. o. kdy dochází k největšímu nárůstu dní.  

 

Obecně je snaha, aby byla doba obratu zásob jednak kratší než jeden rok a především 

co nejnižší. Což by mělo v praxi vypadat tak, že nakoupené zásoby se ihned spotřebují, tedy 

jsou ihned využity ve výrobním procesu. Na straně druhé musí být však zohledněna 

dostupnost dodavatelů, spotřeba ve výrobě a našly by se další faktory, které zapříčiní nutnost 

mít určitý stav zásob v zásobě. Společnosti podle zkušeností s dodavateli vytváří potřebnou 

pojistnou zásobu, zohledňují dodávkový cyklus, eventuálně počítají s technickou zásobou, 



 Bc. Romana Mikettová: Benchmarking vybraných těžebních společností  

2013  23 

která je nutná pro využití zásoby například vysušení. Na základě těchto informací společnosti 

vytváří optimální stav zásob.  

4.4 Pořadí normovaných proměnných-rentabilita 

 

Tabulka 2 Pořadí rentabilita 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:Vlastní zpracování 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Rentabilita neboli výnosnost je v této práci vykazována v procentech, což znamená, že 

jestliže u společnosti zaznamenáváme postup v pořadí směrem nahoru, jedna se o zvýšení 

výnosnosti, v případě opačné situace jde o pokles. Největší změna, podle tabulky 2, se 

projevuje u společnosti Slezský kámen, a. s. kdy dochází k poklesu z prvního až na poslední 

místo vzhledem ke snížení výnosnosti až do záporných hodnot.  

4.5 Pořadí normovaných proměnných-zadluženost 

Zadluženost společnosti je v této práci vykazována v procentech a posun pořadí 

odpovídá nárůstu či poklesu zadluženosti, avšak nelze zcela určit, zda pokles je dobrý jev či 

naopak, a to samé platí pro nárůst. Je známo, že využívat krytí majetku pouze vlastním 

kapitálem není uvážlivé, v případě využívání cizího kapitálu je možné náklady, které se 

získáním souvisí, zahrnout do nákladů a využít tak, finanční páky. Společnost Kavex-Granit 

Holding, a. s. se projevuje podle tabulky 3 největším nárůstem zadluženosti vůči ostatním 

společnostem, skutečností je, že společnost je zadlužená více než 100% po celé pozorované 

období. Naopak největší pokles zaznamenáváme u společnosti Medigran, s. r. o., kdy dochází 

k poklesu až na poslední příčky.  
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Tabulka 3 Pořadí zadluženost 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.6 Pořadí normovaných proměnných-likvidita 

Tabulka 4 Pořadí likvidita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Vzhledem k tomu, že likvidita je číslo bez jednotek a ke každému typu likvidity jsou 

přiřazené hodnoty, ve kterých by se měla organizace nacházet, není možné pouze na základě 

pořadí určit, zda se jedná o jev pozitivní či negativní. Lze říci, že největší nárůst, podle 

tabulky 4, na přední příčky je typický pro společnost Kavex-Granit Holding, a. s., v každém 
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roce dochází k přiblížení k doporučeným hodnotám, ale společnost není stále dostatečně 

likvidní ani v posledním roce i přes to, že v čase se vyvíjí nejvíce. To je důkaz toho, že nestačí 

pouze sestavení pořadí na základě normovaných proměnných, ale je nutné zároveň sledovat 

jednotlivé ukazatele.  

 

4.7 Pořadí normovaných proměnných-nákladovost 

Tabulka 5 Pořadí nákladovost 
 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nákladovost je haléřový ukazatel a vypovídá o množství korun nákladů vynaložených 

na jednu korunu tržeb, což znamená, že při posunu na první místa, je třeba vyvíjet větší 

množství nákladů na vynaložených na jednotku tržeb a v případě směrem dolů dochází ke 

snížení nákladů. Obecně je snaha vyvíjet, co nejmenší množství nákladů a z toho získat co 

nejvíce tržeb. Vůči ostatním společnostem, podle tabulky 5, k největšímu posunu na přední 

příčky dochází u společnosti Česká Žula spol. s r. o., avšak u veškerých společností jsou 

hodnoty velice podobné a pohybují se plus mínus okolo jedné koruny.  

4.8 Pořadí normovaných proměnných-produktivita 

Produktivitou společnosti rozumíme podíl mezi výstupy a vstupy. V tomto případě 

jsou výstupy vytěžené m
3 
anebo získané finance, vstupem jsou zaměstnanci. Vývoj na přední 

příčky odpovídá zvyšování produktivity, což je i účelem společnosti a vývoj na poslední místa 

znamená pokles produktivity. Podle tabulky 6 největším poklesem se projevuje Herlin spol. 

s r. o. a naopak k nárůstu produktivity práce dochází nejvíce u společnosti Granit 

Lipnice, s. r. o.  

  



 Bc. Romana Mikettová: Benchmarking vybraných těžebních společností  

2013  26 

Tabulka 6 Pořadí produktivita práce 
 

 

 

/ 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.9 Celkové shrnutí 

Využitá metoda má v sobě výhodu, že se odvíjí od svého aritmetického průměru, jak 

je uvedeno v kapitole 2, avšak sama o sobě nemá tato metoda takovou vypovídající 

schopnost, která je nutná pro sestavení pořadí společností, proto je ještě sestaveno pořadí 

společností u jednotlivých ukazatelů v příloze č. 2. V tabulkách jsou určité společnosti 

zapsané červeně, což značí, že v daném roce společnost hodnotu nevykazuje anebo modře, a 

to znamená, že hodnota se nachází v záporných hodnotách.  

Podle sestavení pořadí na základě jednotlivých ukazatelů, což je uvedeno 

v příloze č. 2, se dá pokládat za nejlépe fungující organizaci oproti ostatním Medigran, s. r. o. 

Nejedná se však o společnost, která funguje bezproblémově. Pro ujasnění změn v průběhu 

pozorovaných období, jsou níže zobrazeny grafy. Záměrně je zobrazen počátek pozorovaných 

období respektive rok 2006 na grafu 12 a konec tohoto období rok 2010 na grafu 13. Grafy 

také umožňují konstatovat, ve kterých oblastech společnosti působí na obdobné úrovni a kde 

dochází k rozdílům.  

Největší rozdíly, podle grafu 12 a grafu 13 společnosti zaznamenávají v oblasti 

produktivity  práce, v roce 2006 nejvyšší produktivitu práce vykazuje Medigran, s. r. o., ale 

v roce 2010 je již produktivita této společnosti téměř nejnižší. Nejvyšší produktivita práce 

v roce 2010 zaznamenává Sates Čechy, s. r. o. Další výrazná změna oproti ostatním 

společnostem je v oblasti doby úhrady závazků, v obou obdobích je nejvýraznější společnost 

Kavex-Granit Holding, a. s. a projevuje se nejdelší dobou úhrady závazků. V ostatních 

oblastech se společnosti pohybují v obdobných hodnotách.  
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Pro posouzení je uveden přehled fungování jednotlivých společností podle 

vypočtených ukazatelů.  

 

 

Graf 12 Pavučinový graf za období 2006 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Graf 13 Pavučinový graf za období 2010 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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HERLIN spol. s r. o.  

Společnost se projevuje klesající tendencí hospodářského výsledku. Jestliže bychom se 

zaměřili na začátek a konec pozorovaného období jedná se o pokles téměř o jednu třetinu. 

Tato situace může být zapříčiněna klesající těžbou a v souvislosti s tím i snížením 

produktivity práce. Rentabilita vlastního kapitálu se nejeví jako příliš vysoká a v průběhu 

období má střídavý charakter. Nejvyšší hodnota je v období 2006, kdy je téměř 17% a 

rentabilita tržeb je ještě nižší, kdy nejvyšší hodnota jsou pouhá 3%. To se projevuje i vůči 

ostatním organizacím, kdy rentabilita vlastního kapitálu se nachází většinou na spodních 

místech. Obdobně je vykazována i rentabilita tržeb. Doba obratu zásob se v čase zvyšovala, 

což není pro společnost dobrý jev vzhledem k tomu, že obecně je snaha, aby se tato doba 

v čase jevila jako klesající, avšak je zde splněna podmínka doby kratší než jeden rok. Doba 

obratu závazků má v průběhu let střídavý charakter, ale v případě porovnání prvního a 

posledního pozorovaného období se jedná o navýšení ze 46 dní na 52 dní, což znamená, že 

společnost své závazky hradí čím dál později. V případě porovnání s ostatními organizacemi 

jde o jedno z delších období úhrady závazků. Běžná likvidita společnosti se nachází 

v optimálním rozpětí, což značí, že společnost je schopná dostatečně rychle svá oběžná aktiva 

přeměnit na peníze a tím uhradit své závazky. Pohotová likvidita na začátku období nebyla 

optimální, ale v čase došlo ke zlepšení a společnost je schopná své závazky hradit ihned. V 

oblasti krytí majetku dochází k mírnému nárůstu se střídavým charakterem. Krytí cizími 

zdroji se nejvíce projevuje v roce 2008 kdy je až 72%. 

SLEZSKÝ KÁMEN, a. s.  

Těžba u společnosti má střídavý charakter, jemuž neodpovídá počet zaměstnanců, 

který je příliš vysoký, z pohledu ostatních společností se jedná o nejvyšší počty. Hospodářský 

výsledek sice projevuje také střídavý charakter, ale celkově by se dalo považovat, že se jedná 

o klesající trend, kdy v letech 2008 a 2010 dochází až ke ztrátám. Z pohledu rentability 

vlastního kapitálu hovoříme o klesajícím trendu, kdy dochází k velkému poklesu. 

Z původních 42% na začátku pozorovaného období dochází až ke snížení do minusových 

hodnot v důsledku záporného hospodářského výsledku. Vzhledem k ostatním společnostem se 

v průměru společnost nachází spíše na spodních pozicích v případě rentability vlastního 

kapitálu a v případě rentability tržeb zde hovoříme o střídavém charakteru. Doba obratu zásob 

se v období snižuje. Nejnižší hodnota je 74 dní, což se dá pokládat za dlouhou dobu oproti 

ostatním společnostem. Naproti tomu doba obratu pohledávek je dost nízká a v období 



 Bc. Romana Mikettová: Benchmarking vybraných těžebních společností  

2013  29 

dochází ke snižování v důsledku snižování stavu pohledávek. Opakem je doba obratu 

závazků, která se projevuje s rostoucím trendem až na téměř 113 dní. Běžná likvidita 

společnosti se nachází v mezích, avšak v roce 2008 se hodnota blížila k překroční 

doporučených hodnot, jako následek vysoké hodnoty oběžných aktiv, následně od tohoto roku 

dochází ke snížení. V celku se dá říct, že společnost dokáže včas svá aktiva přeměnit na 

finance a uhradit své závazky. To již neplatí pro likviditu okamžitou, kdy se ukazuje, že 

společnost není schopná uhradit své závazky ihned. Zadluženost společnosti v čase roste a 

firemní majetek je krytý cizími zdroji téměř 46%, ale oproti ostatním společnostem se dá 

hovořit o průměrných hodnotách.  

SATES ČECHY, s. r. o.  

Hospodářský výsledek se pohybuje zhruba na stejné úrovni s výjimkou období 2007 a 

2008, kdy byl hospodářský výsledek nízký, následně se již situace vylepšila. Lze 

předpokládat, že k tomuto jevu došlo v závislosti špatného využití vysokého počtu 

zaměstnanců i při rostoucí těžbě. V období 2008 společnost zaznamenává nárůst těžby o 52% 

a zároveň nárůst zaměstnanců o 700%. Od roku 2008 se snížil počet zaměstnanců na 

přijatelnou úroveň. Rentabilita vlastního kapitálu zaznamenává poměrně velký pokles 

z původních téměř 68% na přibližně 21%. Doba obratu zásob se jeví jako velmi střídavá, na 

začátku období byla tato doba velice nízká a jednalo se zhruba o 3 dny, následně dochází ke 

vzrůstu až na 35 dní a v posledním roce je doba obratu téměř 12 dní. Doba obratu pohledávek 

zaznamenává klesající trend a doba obratu závazků střídavý charakter, kdy v roce 2010 jde o 

84 dní, z pohledu ostatních společností se jedná o jedny z nejdelších dní. Likvidita společnosti 

se nedá pokládat za optimální, okamžitá likvidita je pouze v roce 2006 v pořádku, ale 

následně dochází ke snížení hodnot a společnost tak není schopná ihned hradit své závazky. 

Běžná likvidita na začátku a konci pozorovaných období se projevuje také jako nedostačující. 

Zadluženost společnosti se v čase projevuje střídavě. V roce 2008 se jednalo o zadluženost 

92,04% a v posledním roce došlo k mírnému snížení na 87,32% 

MEDIGRAN, s. r. o.  

Celkově se společnost projevuje střídavým charakterem, a to v oblasti těžby i ve 

velikosti hospodářského výsledku. Z pohledu ostatních společností se hospodářský výsledek 

této společnosti řadí mezi nižší. Rentabilita se řadí vůči ostatním společnostem jako 

průměrná. Nelze určit, zda se jedná o trend rostoucí či klesající, vhledem k tomu, že je 

rentabilita velmi proměnlivá. Nejvyšší výnosnost byla v roce 2009 v hodnotě 28,84%. Doba 
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obratu zásob je v čase proměnlivá, v letech 2009 a 2010 se jedná zhruba o 6 dní. Jedna se o 

nejkratší dobu obratu zásob s ohledem na ostatní společnosti. Doba obratu závazků se 

projevuje střídavých charakterem, zaměříme-li se na začátek období tedy rok 2006 a zároveň 

koncové období 2010 jedná se o nárůst zhruba o 6 dní z původních 15 dní na 21 dní. Běžná 

likvidita společnosti je optimální v celém období a tak samo i schopnost společnosti uhradit 

své závazky ihned. Zadluženost společnosti se opět projevuje střídavým charakterem, avšak 

do roku 2007 jde o klesající trend a dochází ke snížení až na 39,35%. 

KAVEX-GRANIT HOLDING, a. s.  

Tato společnost se v čase projevuje klesajícím trendem v oblasti produktivity práce a 

příčinou je snižování těžby společnosti. Hospodářský výsledek společnosti se projevuje 

střídavě nárůstem a poklesem, ale jestliže se jako výchozí období stanoví počáteční období 

2006, následující léta vykazují klesající trend. V letech 2008 a 2009 dochází i ke ztrátě. Doba 

obratu zásob se projevuje opačně než by měla a dochází k rostoucímu trendu až na zhruba 37 

dní, což znamená, že po tuto dobu se finance více váží v zásobách. Doba obratu pohledávek 

se snižuje v důsledku nárůstu tržeb. Naopak doba úhrady závazků, kde není jasný klesající ani 

rostoucí trend, je  téměř v každém roce delší než 2 roky jako následek vysoké hodnoty 

závazků. Nejnižší hodnota je v posledním roce 681 dní. V čase dochází k nárůstu likvidity, 

přes to společnost není dostatečně likvidní, což je následek nepoměru oběžných aktiv a 

vysoké hodnoty závazků. Společnost je i vysoce zadlužená, a to ve všech letech více než 

100%, jde o následek neuhrazené ztráty z minulých let, a to vede k zápornému vlastnímu 

kapitálu a důsledkem je, že cizí kapitál je ve vyšší hodnotě než celková aktiva případně 

pasiva. Tato situace ovlivňuje rentabilitu společnosti, která se vykazuje jako záporná. V letech 

2008 a 2009 je rentabilita vlastního kapitálu kladná, neboť zde působí záporný hospodářský 

výsledek a zároveň záporný vlastní kapitál. Vzhledem k tomu, že je společnost velice 

zadlužena, v současné době (v době zpracování této práce) se nachází v konkursu.  

GRANIT LIPNICE, s. r. o.  

U většiny ukazatelů se projevuje střídavý charakter, ale celkově je možné určit, o jaký 

trend se jedná. Produktivita práce zde zaznamenává rostoucí trend i přes střídavý charakter 

těžby je zde využíván snižující se počet zaměstnanců a tím je produktivita práce vyšší. 

Hospodářský výsledek je však spíše klesajícího trendu, a to odpovídá i rentabilitě vlastního 

kapitálu, která je nejvyšší v roce 2006 v hodnotě 22,13%. Z pohledu ostatních společností se 

jedná o hospodářský výsledek pohybující se na předních pozicích. Doba obratu zásob se 
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projevuje opačně než by měla a zaznamenáváme převážně rostoucí trend, kdy dochází ke 

zvýšení až na 60 dní v roce 2010. To samé je možné určit i pro dobu obratu závazků, která se 

zvyšuje, v posledním sledovaném období je tato doba 55 dní. Okamžitá likvidita společnosti 

je optimální od roku 2007. V roce 2006 byla hodnota příliš vysoká vlivem vysoké hodnoty 

krátkodobého finančního majetku. Rovněž běžná likvidita je značně vysoká a nenachází se 

v doporučených hodnotách vlivem vázaností financí v oběžném majetku. Zadluženost 

společnosti se v čase projevuje převážně klesajícím trendem a v posledním sledovaném roce 

dosahuje 33,64%, což znamená, že touto částí společnost kryje svůj majetek a převážnou částí 

využívá vlastní zdroje.  

ČESKÁ ŽULA, spol. s r. o.  

Těžba společnosti má střídavý charakter, ale celkově se pohybuje zhruba na stejné 

úrovni a počet zaměstnanců od roku 2008 udržuje společnost na stejné úrovni. Hospodářský 

výsledek se vůči ostatním společnostem projevuje na spodních příčkách a v roce 2009 

zaznamenává ztrátu. Rentabilita je střídavého charakteru a nejvyšší hodnota výnosnosti 

vlastního kapitálu se projevuje na začátku pozorovaných období, a to 34,80 %. V případě 

doby obratu zásob v porovnání se začátkem a koncem pozorovaných období se jedná o nárůst 

z 10 dní na 22 dní. Je možné, že právě proto, že se finance vážou v zásobách, dochází i k 

nárůstu doby, kdy se hradí závazky, nejvyšší hodnota je v období 2009 přibližně 46 dní. 

Likvidita společnosti je také projevem vázanosti finančních prostředků v zásobách a důsledek 

je, že společnost nedokáže dostatečně rychle hradit své závazky. Příčina je také v tom, že 

v letech 2006, 2007, 2008 společnost vykazuje záporné hodnoty na běžných účtech vedených 

v bankách. Zadluženost se projevuje kolísavě a za pět pozorovaných let dochází k mírnému 

nárůstu až na 52,33%.  
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Tato kapitola navazuje na předchozí čtvrtou kapitolu a je zaměřena na návrhy a 

doporučení, které mohou dopomoci společnostem stát se lepšími.  

HERLIN spol. s r. o.  

Jelikož těžba společnosti má klesající charakter není zde důvod zvyšovat počet zaměstnanců, 

kdyby došlo ke snížení počtu zaměstnanců, následně by se vykazovala vyšší produktivita 

práce, došlo by rovněž ke snížení nákladů přesněji osobních nákladů souvisejících s výplatou 

mezd. To vše by vedlo ke zvýšení hospodářského výsledku a případně i k mírnému snížení 

zadluženosti společnosti. V tomto případě je možné zvážit smluvní zajištění těžebních 

operací.  

SLEZSKÝ KÁMEN, a. s.  

V prvé řadě vzhledem ke střídavému charakteru těžby je nutné snížit počet 

zaměstnanců a tím snížit i náklady v souvislosti se zaměstnanci a ne je naopak zvyšovat. 

Otázkou zůstává, jaké zaměstnance využít a jaké naopak propustit, rovněž je možné uvažovat 

o smluvním ujednání těžebních operací, jde o jednu z možností, jak zvýšit hospodářský 

výsledek. Další věcí je snížit dobu obratu závazků, kdy společnost riskuje případné penále či 

porušení vztahů s dodavateli, s tím souvisí i doporučení snížení doby obratu zásob. V případě 

snížení stavu zásob společnost nebude mít finance vázány a budu je možno využít na úhradu 

závazku a tím by došlo i ke zlepšení okamžité likvidity.  

SATES ČECHY, s. r. o.  

Oblast, v níž by společnost měla zlepšit své působení, je snížení míry zadluženosti, 

aby nedošlo k případnému ohrožení, že společnost nebude schopná hradit cizí kapitál. To 

navazuje na likviditu společnosti, jelikož v posledním roce není likvidita ideální, měla by 

společnost zvažovat a hlídat svou výši krátkodobých závazků vzhledem ke svým finančním 

možnostem. Celá situace se projevuje rovněž i na době úhrady závazků, kdy se tato doba 

prodlužuje a společnost riskuje, že své závazky nebude moct uhradit včas.  

MEDIGRAN, s. r. o.  

Vzhledem k hospodářskému výsledku, který se vůči ostatním společnostem projevuje 

na spodních příčkách, by bylo vhodné zvýšit tento výsledek, což je možné ovlivnit i 
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produktivitou práce, která má klesající trend. Samotnou těžbu nejde jen tak jednoduše zvýšit, 

ale je možné uvážit snížení počtu zaměstnanců, smluvním ujednáním těžby. Těžba vzrostla 

mezi obdobím 2009 a 2010 o 59,5% a počet zaměstnanců vzrostl ze 4 pracovníků na 28 a 

jedná se o 600% nárůst, což je značný nepoměr. Vhodné by tedy bylo množství zaměstnanců 

snížit, což se projeví i na snížení nákladů a tím dojde k navýšení hospodářského výsledku. 

Další věcí je, že se tohle rozhodnutí může projevit na nárůstu finančních prostředků, které 

bude možno využít v oblasti výkonnějších technologii či zařízení.  

KAVEX-GRANIT HOLDING, a. s.  

Vzhledem k tomu, že se vše odvíjí od neuhrazené ztráty minulých let, je třeba co 

nejrychleji tuto ztrátu uhradit, případně ji alespoň snižovat, což společnost činí právě naopak a 

v čase dochází k navyšování. Toho je možné docílit prodejem dlouhodobého majetku, 

prodejem zásob či zboží. Eventuálně lze zvážit možnost pozastavení vyplacení dividend ve 

prospěch úhrady ztráty. Případně je možné získáním investorů nebo nových akcionářů získat 

potřebné finance a ztrátu uhradit, a to by vedlo ke zlepšení likvidity společnosti, tím 

k rychlejší úhradě závazků případně v rámci možností i ke zvýšení těžby a tím i ke zlepšení 

hospodářského výsledku.  

GRANIT LIPNICE, s. r. o.  

Především je nutné snížit dobu obratu zásob a tím uvolnit finance. K dosažení vyššího 

výsledku hospodaření je možné přistoupit z hlediska inovací. Společnost není příliš 

zadlužená, je možné zadluženost mírně zvýšit, zlepšit dosavadní technologie a investovat do 

modernějších a výkonnějších technologii, tím zvýšit těžbu a zároveň hospodářský výsledek. 

Za předpokladu zvýšení těžby je nutné zajistit hlavně prodej, čemuž musí předcházet 

průzkum.  

ČESKÁ ŽULA, spol. s r. o.  

Jelikož společnost není dostatečně likvidní, je nutné snižovat dobu obratu zásob, tím dosáhne 

organizace větší dostupnosti finančních prostředků a stane se likvidnější. Vzhledem k tomu, 

že hospodářský výsledek není mezi nejlepšími oproti ostatním společnostem, stejná situace se 

projevuje i v oblasti těžby, měla by společnost zvažovat investování do výkonnějších zařízení 

čí nových technologií.  
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6 ZÁVĚR 

Tato práce se zaměřila na společnosti, které svou těžbou zaujímají většinový podíl na 

trhu. V práci se ukázalo, že i když je těžba jedna z největších, není to zárukou 

bezproblémového fungování. Největší těžební společností v daném segmentu, je společnost 

Slezský kámen, a. s., avšak ve dvou obdobích dochází k zápornému hospodářskému výsledku, 

čímž dochází i k radikálnímu nárůstu doby obratu závazků. Naopak oproti tomu společnost, 

která se na první pohled jeví jako průměrná, či snad spíše podprůměrná, může dle finanční 

analýzy fungovat jako jedna z lepších oproti ostatním.  

Navíc se prokázalo, že nestačí pouze vycházet z výsledků, v tomto případě z pořadí, 

ale je nutné dívat se na benchmarking jako na celý proces. Důležité je hledat souvislosti mezi 

jednotlivými ukazateli a najít hlavní příčinu, která ovlivňuje důležité oblasti. Následně na to je 

možné stanovit opatření, která povedou k zlepšení situace v podniku. Za nejdůležitější část 

této práce se dá považovat kapitola pátá, která popisuje celkově stav společností a z této 

situace se vychází a na základě toho se vyhodnocují doporučení. Ke konkrétním rozhodnutím 

došlo na základě údajů uvedených v Excelu, kde jsou veškeré údaje uvedeny, a to jak vstupní, 

tak vypočítané ukazatele, k nim zobrazeny grafy a přepočítání na normované proměnné a na 

základě toho vytvořená pořadí.  

Každá společnost má samozřejmě své finanční možnosti a různé velikosti kapitálu, 

které ovlivňují působení v průběhu období, z tohoto důvodu byla vybrána metoda normované 

proměnné, ve které se dá považovat jako výchozí údaj aritmetický průměr. Díky tomu jsou 

zohledněny veškeré hodnoty respektive působení organizací. Aritmetický průměr se dá 

považovat jako výchozí hodnota a hodnoty v období jsou zohledňovány podle průměru buď 

kladným, nebo záporným charakterem podle toho jak se posunují.  

Tato metoda není směrodatná, pro benchmarking není stanovená obecná metoda, které 

by bylo nutné se držet při výpočtech. Záleží na organizaci, jakou metodu si vybere a jaké 

ukazatele bude využívat. Díky využité metodě v této práci je možné vidět, jak se organizace 

posunují v čase vůči ostatním společnostem, zda jde o rostoucí či klesající trend případně 

střídavý. Avšak na straně druhé tato metoda nedává jasný pohled, zda je ukazatel optimální a 

je tedy nutné přihlédnout i k nepřepočteným ukazatelům a vyhodnotit je. Nelze ani zcela určit, 

která společnost je ta hlavní, ani která je nejlepší. Obecně se dá říct, že většina společností, 

v případě snížení doby obratu zásob, zlepší svou likviditu a stane se lepšími. Co se však 

v práci prokázalo, je, že Kavex-Granit Holding, a. s. má problémy v řadě oblastí, jak 



 Bc. Romana Mikettová: Benchmarking vybraných těžebních společností  

2013  35 

v zadluženosti, nedostatečné likviditě, tak v rentabilitě. Vše je ovlivněno neuhrazenou ztrátou 

z minulých let, kterou společnost není schopná uhradit nebo ji případně snižovat, což se 

projevuje nyní tak, že se společnost nachází v konkurzu.  

  



 Bc. Romana Mikettová: Benchmarking vybraných těžebních společností  

2013  36 

7 LITERATURA 

1 JIRÁSEK, J. Benchmarking a konkurenční zpravodajství:souměření pro 

soupeření. Praha: Profess Consulting s. r. o. 2007. 120 s. ISBN 978-80-

7259-051-3  

O benchmarkingu. [online]. [cit. 2011-11-20]. Dostupné z: WWW 

2 <http://www.palatinum.cz/cz/model-business-excellence/benchmarking/?> 

3 NENADÁL, J. VYKYDAL, D. HALFAROVÁ, P. Benchmarking: mýty a 

skutečnost: model efektivního učení se a zlepšování. Praha: Management 

Press. 2011. 256 s. ISBN 978-80-7261-224-6 

4 O benchmarkingu. [online]. [cit. 2011-11-15]. Dostupné z: WWW 

<http://www.doctorseyecare.com/docs/benchmarking.pdf> 

5 KARLÖF, B. ÖSTBLOM, S. Benchmarking: jak napodobit úspěšné: 

ukazatel cesty k dokonalosti v kvalitě a produktivitě. Praha: Victoria 

Publishing. 1995. 135 s. ISBN 80-85865-23-8 

6 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza-metody ukazatele, využití v praxi-2. 

aktualizované vydání, Praha:Grada Publishing, a. s. 2008. 120 s. ISBN 978-

80-247-2481-2 

7 Finanční analýza. [Online]. [cit. 2011-11-15]. Dostupné z: WWW 

<http://financni-analyza.webnode.cz/ukazatele-zadluzenosti/> 

8 KNAPKOVÁ, A. PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza-komplexní 

průvodce s příklady. Praha: Grada Publishing, a. s. 2010. 208 s. ISBN 978-

80-247-3349-4 

9 SYNEK, M. a kolektiv. Manažerská ekonomika. 4. aktualizované a 

rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, a. s. 2007. 464 s. ISBN 978-80-

247-1992-4  

10 Aktivita. [Online]. [cit. 2011-11-15]. Dostupné z: WWW 

<http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_spo/externi/kat_spo_2966/8/kap813.html> 

11 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza. 2. Aktualizované vydání. Brno: 

Computer Press, a. s. 2011. 152 s. ISBN 978-80-251-3386-6 

12 O společnosti Herlin spol. s r. o. [Online]. [cit. 2011-11-20]. Dostupné z: 

WWW <http://www.herlin-granit.com/cz/home> 

13 O společnosti Slezský kámen, a. s. [Online]. [cit. 2011-11-20]. Dostupné z: 

WWW <www.kamen.cz/> 

14 O společnosti Sates Čechy, s. r. o. [Online]. [cit. 2011-11-20]. Dostupné z: 

WWW <http://www.satescechy.cz/> 

http://www.doctorseyecare.com/docs/benchmarking.pdf
http://financni-analyza.webnode.cz/ukazatele-zadluzenosti/
http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_spo/externi/kat_spo_2966/8/kap813.html
http://www.herlin-granit.com/cz/home
http://www.satescechy.cz/


 Bc. Romana Mikettová: Benchmarking vybraných těžebních společností  

2013  37 

15 O společnosti Medigran, s. r. o. [Online]. [cit. 2011-11-20]. Dostupné z: 

WWW <www.medigran.cz> 

16 O společnosti Kavex-Granit Holding, a. s. [Online]. [cit. 2011-11-20]. 

Dostupné z: WWW <http://www.kavex.info/cz/about> 

17 O společnosti Granit Lipnice, s. r. o. [Online]. [cit. 2011-11-20]. Dostupné 

z: WWW <http://www.granit-

lipnice.cz/index.php/ospolecnosti?Name=Value> 

18 O společnosti Česká Žula spol. s r. o. [Online]. [cit. 2011-11-20]. Dostupné 

z: WWW <http://www.cezula.cz/cs/o-nas> 

19 Dekorační kámen. [Online]. [cit. 2012-1-25]. Dostupné z: WWW 

<http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/stavebni_dekoracni.html> 

20 Obchodní rejstřík. [Online]. [cit. 2011-11-10]. Dostupné z: WWW 

<https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik> 

21 ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD A ZAMĚSTNAVATELSKÝ SVAZ DŮLNÍHO 

A NAFTOVÉHO PRŮMYSLU-SPOLEČENKSTVO TĚŽAŘŮ ČR. 

Hornická ročenka 2006. Ostrava: Montanex. 2007. 328 s.  

ISBN 978-80-7225-233-6 

22 ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD A ZAMĚSTNAVATELSKÝ SVAZ DŮLNÍHO 

A NAFTOVÉHO PRŮMYSLU-SPOLEČENKSTVO TĚŽAŘŮ ČR. 

Hornická ročenka 2007. Ostrava: Montanex. 2008. 328 s.  

ISBN 978-80-7225-263-3 

23 ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD A ZAMĚSTNAVATELSKÝ SVAZ DŮLNÍHO 

A NAFTOVÉHO PRŮMYSLU-SPOLEČENKSTVO TĚŽAŘŮ ČR. 

Hornická ročenka 2008. Ostrava: Montanex. 2009. 320 s.  

ISBN 978-80-7225-292-3 

24 ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD A ZAMĚSTNAVATELSKÝ SVAZ DŮLNÍHO 

A NAFTOVÉHO PRŮMYSLU-SPOLEČENKSTVO TĚŽAŘŮ ČR. 

Hornická ročenka 2009. Ostrava: Montanex. 2010. 318 s.  

ISBN 978-80-7225-314-2 

25 ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD A ZAMĚSTNAVATELSKÝ SVAZ DŮLNÍHO 

A NAFTOVÉHO PRŮMYSLU-SPOLEČENKSTVO TĚŽAŘŮ ČR. 

Hornická ročenka 2010. Ostrava: Montanex. 2011. 305 s.  

ISBN 978-80-7225-346-3 
  

http://redir.centrum.cz/r.php?l=d_2_8___3180_1_1+url=http%3A%2F%2Fwww.medigran.cz%3Futm_source%3Dnajisto.centrum.cz%26amp%3Butm_medium%3Dreferral
http://www.kavex.info/cz/about
http://www.granit-lipnice.cz/index.php/ospolecnosti?Name=Value
http://www.granit-lipnice.cz/index.php/ospolecnosti?Name=Value
http://www.cezula.cz/cs/o-nas
http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/stavebni_dekoracni.html
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik


 Bc. Romana Mikettová: Benchmarking vybraných těžebních společností  

2013  38 

8 SEZNAM GRAFŮ 

Graf 1 Vývoj těžby ...................................................................................................................... 9 

Graf 2 Doba obratu zásob ........................................................................................................ 14 

Graf 3 Doba obratu pohledávek ............................................................................................... 15 

Graf 4 Doba obratu závazků .................................................................................................... 16 

Graf 5Rentabilita vlastního kapitálu ........................................................................................ 16 

Graf 6 Rentabilita tržeb ............................................................................................................ 17 

Graf 7Celková zadluženost ....................................................................................................... 18 

Graf 8 Běžná likvidita .............................................................................................................. 19 

Graf 9 Okamžitá likvidita ......................................................................................................... 19 

Graf 10 Nákladovost ................................................................................................................ 20 

Graf 11 Produktivita práce ...................................................................................................... 21 

Graf 12 Pavučinový graf za období 2006 ................................................................................ 27 

Graf 13 Pavučinový graf za období 2010 ................................................................................ 27 

9 SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1 Pořadí aktivita ......................................................................................................... 22 

Tabulka 2 Pořadí rentabilita .................................................................................................... 23 

Tabulka 3 Pořadí zadluženost .................................................................................................. 24 

Tabulka 4 Pořadí likvidita ........................................................................................................ 24 

Tabulka 5 Pořadí nákladovost ................................................................................................. 25 

Tabulka 6 Pořadí produktivita práce ....................................................................................... 26 

 

  



 Bc. Romana Mikettová: Benchmarking vybraných těžebních společností  

2013  39 

10  SEZNAM PŘÍLOH 
 

1. Příloha č. 1 Teorie použitých ukazatelů 

2. Příloha č. 2 Pořadí společností nepřepočtených ukazatelů 

 



 Bc. Romana Mikettová: Benchmarking vybraných těžebních společností  

2013   

 

Příloha č. 1 Teorie použitých ukazatelů 

 

V práci jsou použity následující ukazatele.  

Nákladovost 

Vyjadřuje poměr mezi celkovými náklady a čistými tržbami. Nákladovost tržeb patří mezi 

haléřové ukazatele, neboť vyjadřuje, kolik nákladů organizace vynaložila na 1 Kč tržeb. 

Obecnou snahou je, aby ukazatel vykazoval co nejnižší hodnotu. [10] 

            
       

     
  (Kč/1 Kč)        (3) 

[10] 

Ukazatele rentability 

Nejsledovanější ukazatel vypovídající o efektu, kterého bylo dosaženo vloženým 

kapitálem.      

            
    

   ž  ý      á 
 *100      (%)  (4) 

Podle vloženého kapitálu rozlišujeme: 

 rentabilitu celkových aktiv,  

 rentabilita vlastního kapitálu 

 rentabilita tržeb. [7] 

Ukazatele aktivity 

Vykazují schopnost společnosti, jak využívají investované finanční prostředky, 

zároveň měří vázanost jednotlivých složek kapitálu. Mezi tyto ukazatele se řadí: 

                       
     

                                
  (x-krát)    (5) 
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  ž  

  ů ě  ý       á   
     (x-krát)    (6) 

 

                  
  ž  

      á   
     (x-krát)   (7) 

 

               
  ž  

 á     
     (x-krát)    (8) 

 

                   
   

       á   
    (dny)      (9) 

 

                        
   

            á   
   (dny)   (10) 

 

                     
   

       á    ů
   (dny)   (11) 

[6] 

Ukazatele zadluženosti 

Tento ukazatel vyjadřuje skutečnost, že organizace využívá k financování aktiv nejen 

své vlastní zdroje, ale také cizí zdroje. Podstatou analýzy zadluženosti je najít optimální vztah 

mezi vlastním a cizím kapitálem tedy o kapitálové struktuře. [6] 

Využíváme těchto ukazatelů: 

       á      ž      
   í       

      á       
 *100  (%)  (12) 

 

  í        ž       
   í       

      í   ě í
  *100  (%)  (13) 

 

 ú     é     í  
      úč   í      í  á      é ú    

 á      é ú    
 *100  (%)  (14) 

 

 ú     é    íž  í  
 á      é ú    

      úč   í      í  á      é ú    
 *100  (%)  (15) 

[7] 
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Ukazatele likvidity 

Uvádí jak je organizace schopná hradit včas své platební závazky. Důležitý ukazatel 

z pohledu finanční rovnováhy, protože jenom dostatečně likvidní organizace jsou schopny 

dostat svým závazkům, ale na druhou stranu příliš vysoká míra likvidity je nepříznivým 

jevem pro vlastníky, jelikož finanční prostředky jsou vázány v aktivech. Z těchto důvodů 

rozlišujeme tři typy a zároveň intervaly, v nichž by se měli hodnoty nacházet. [7] 

                    
       é        í      ř    

            ž              í
      (16) 

(0,2 – 0,5) 

 

                    
   ěž á         á     

  á      é      
     (17) 

(1,1 – 1,5) 

 

                 
  ěž á       

  á      é      
      (18)

  (1,5 - 2,5) 

[6, 7] 

 

Ukazatele produktivity práce 

Jedná se o ukazatel, jimž se vyjadřuje dosáhnutý výkon na jednoho zaměstnance, 

výkony se mohou vykazovat v tržbách nebo v naturálních hodnotách.  

                    
  ž  

  č      ě      ů
  (Kč/jednoho zaměstnance)   (19) 

   =
 ý    

  č      ě      ů
 (t/jednoho zaměstnance)  (20) 

[8] 
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Příloha č. 2 Pořadí společností nepřepočtených ukazatelů 

 

AKTIVITA 
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NÁKLADOVOST 
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