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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je využití metod benchmarkingu, jejich aplikace na konkrétní 

podniky a určit leadera v benchmarkingu. U každého podniku byly pro každý rok 

vypočteny nejdůležitější ukazatele, které nejvíce vypovídají o hospodaření firmy. Pomocí 

literární rešerše je nastíněno, co je podstatou benchmarkingu, jaká je jeho historie, 

kategorie a jak se realizuje. 

 

Klíčová slova: 

Benchmarking podniků, kategorie benchmarkingu, benchlearning, HV za účetní období, 

celková aktiva, celková pasiva,celkové výnosy, celkové náklady   

 

Abstract 

The aim of this bachelor´s work was taking advantage of benchmarking methods, their 

application on concrete companies and determine leader in benchmarking. For each 

company were calculated most important indices for each year that reflect about company 

economy the most. By means of literary exploration of facts the principles  

of benchmarking, its history, cathegories and weak points are presented in this work. 

 

Keywords: 

Benchmarking of corporations, cathegories of benchmarking, benchlearning, profit or loss 

for the period, total assests, total labilities, total revenues, total costs 
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1 Úvod 

 

Společensko-ekonomické změny, transformace ekonomiky a globalizace s sebou přinesly 

výrazný nárůst ekonomického bohatství a s čímž koresponduje posílení role firem jako 

klíčového článku pro tvorbu zisku a národního bohatství. 

Za srovnatelné ukazatele pro úspěšnost podnikání nejen na půdě národní, ale i mezinárodní, je 

považována v současné době úroveň dovedností a znalostí zaměstnanců působících v daném 

podniku. Do těchto ukazatelů je nutno zařadit, optimální míru morální, sociální ale i etické 

odpovědnosti, doprovázející každou výraznější změnu v prostředí podniku. V dnešní době 

není výjimkou, že nejedna z prosperujících společností, české nevyjímaje, demonstruje svůj 

úspěch právě díky vhodné integraci sdílení znalostí, chytrých praktik a dalších podpůrných 

metod a technologií. 

Benchmarking, je osvědčenou metodou porovnávání výkonu, kterou každý uživatel může 

pochopit jinak a jinak aplikovat. Díky tomu můžeme pod pojmem chápat srovnávací analýzu 

dat, nákladů, údajů a ekonomických výsledků, jiní benchmarkingem rozumí výměnu 

zkušeností nejen při strategickém řízení organizací. 

Cílem této bakalářské práce je popsat základní metody benchmarkingu a aplikovat je  

na skupině vybraných podniků surovinového průmyslu. Výsledkem práce je výběr leadera  

ve skupině podniků. Tato bakalářská práce se zaměřuje na vyhodnocení a porovnávání pěti 

společností působících v oblasti prodeje pevných paliv v regionu Moravskoslezského kraje.  
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2 Charakteristika benchmarkingu 

 

Již v průběhu minulého století se všechny organizace bez ohledu na odvětví, ve kterém 

působí, svou velikost a místem působení, musely vypořádat s neustálými tlaky na inovace, 

zlepšování a změny. Mezi tyto inovace patří nejen změna materiálů, ale také přelomové, jako 

jsou radikální změny v organizační struktuře, vytváření sítí s dodavateli, rozvoj informačních 

systémů a další. Ve světovém odborném tisku se potýkáme s pojmy, jako jsou Business 

Process Reengineerng, Lean Production, Six Sigma, Change Management, Total Quality 

Management a jiné. Všechny tyto koncepce a mnoho dalších, jsou ve své podstatě 

orientovány na dosahování stejných cílů, kterými jsou: být trvale konkurenceschopnými díky 

účinnému uspokojování požadavků jednotlivých zainteresovaných stran s co nejmenší 

potřebou zdrojů. [4] 

Z domácích i zahraničních zkušenosti vyplývá, že nejlepší cestou jak sdílet znalosti a kvalitní 

praxi je benchmarking. V podstatě všechny formy a typy benchmarkingu vycházejí 

z logického závěru: jestliže chceme přistoupit ke změnám a zlepšování, proč se nepoučit  

u společností, které s něčím podobným již mají pozitivní zkušenosti a jsou ve zkoumané 

oblasti déle než my. Benchmarking je způsobem učení se z lepší reality, než je realita vlastní. 

Pro zaměstnance organizací může být velmi inspirativní reálné poznání, že jinde to jde lépe 

než u nás. [4] 
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2.1 Definování benchmarkingu 

 

Základním pojmem pro benchmarking je benchmark. Ve slovnících bývá obvykle definován 

jako nivelační znak, ale v kontextu benchmarkingu jej budeme chápat jako měřítko, ukazatel 

výkonnosti, jehož úrovní se hodláme inspirovat. [4] 

Benchmarking nelze zařadit mezi normovanou metodu, a tak se lze v praxi často setkat 

i s nejrůznějšími definicemi tohoto pojmu. Za pravděpodobně tři nejrespektovanější definice 

ve světě můžeme považovat definici Amerického centra pro produktivitu a jakost (APQC), 

která říká, že benchmarking je proces identifikování, poznání, převzetí a přizpůsobení 

vynikající praxe a procesů jakékoliv organizace na světě, jenž pomáhá zlepšovat vlastní 

výkonnost. Druhá z definic je uvedena v oficiálním slovníku Americké společnosti pro jakost 

(ASQ): benchmarking je technika, v jejímž rámci organizace měří svou výkonnost 

v porovnání s organizacemi, které představují světovou špičku, poznávají, jak tyto organizace 

světové výkonnosti dosáhly, a využívají získaných informací k zlepšování své vlastní 

výkonnosti. A například Slovník controllingu uvádí, že benchmarking je analytický 

a plánovací nástroj pro srovnávání vlastní firmy s nejlepším konkurentem v odvětví, resp. 

i s podniky z jiných odvětví. [2,4] 

Benchmarking má velmi rozsáhlé možnosti, takže se nemůžeme divit, jestliže se v praxi 

setkáváme čím dál častěji i s dalším termínem, kterým je benchlearning. Benchlearning 

poprvé definoval Karlöf a Östblom jako způsob, kterým lze propojit zdokonalování systému 

řízení a výcvik zaměstnanců s potřebami firmy, a tím zajistit jejich bezprostřední 

užitečnost.Benchmarking i benchlearning budeme považovat za dlouhodobý proces složený 

z řady dílčích akcí, které můžeme označovat jako benchmarkingové projekty. 

Benchmarkingový projekt je jedinečný soubor řady dílčích koordinovaných  

a řízených aktivit s daty zahájení a ukončení, prováděný k dosažení cíle, který vyhovuje 

specifickým požadavkům na tento projekt, včetně omezení daných časem, náklady nebo 

zdroji. [4]  
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2.2 Historie a vývoj benchmarkingu 

 

U zrodu benchmarkingu byla americká společnost The Xerox Corporation, která se uvedla  

na trhu jako vynikající podnik v oblasti reprografie. Stala se natolik významným dodavatelem 

kopírovacích strojů, že se po nějakou dobu „rozmnožovat“ začalo říkat „xeroxovat“ 

a rozmnožovacím strojům se obecně říkalo „xerox“. Je však důležité zmínit, že jiná firemní 

jména se téměř nevyskytovala.  

Jelikož se trh začal postupem času zaplňovat i jinými reprografickými stroji, nemohla tato 

téměř monopolní situace trvat věčně. Trh se začal nasycovat a Xerox začal pociťovat rostoucí 

tržní rivalitu. [1] 

Provedené výzkumy společnosti Xerox zjistily, že  jejich výrobní náklady jsou na úrovni 

prodejních cen japonských kopírek, a to při srovnatelné jakosti. To společnost velmi 

překvapilo. Analyzovali proto příčiny svých vysokých nákladů a jako jednu z oblasti 

možných zlepšení odhalili skladové hospodářství. Tehdejší světovou špičkou v oblasti 

skladování byla společnost L.L. Bean, proto ji požádali o první hlubší srovnávací studii 

orientovanou na přístupy ke skladování, ta se vyjádřila a benchmarking byl na světě. [4] 

Hlavním polem benchmarkingu, kde se přidává nejvíce novot a nejvíce obohacuje, je 

průmyslový podnik. Asi nejpůsobivějším dosud je manažerský výkon Jacka Welche v čele 

General Electric, který za pomoci benchmarkingu, i přesto, že tento výraz nepoužíval, vynesl 

tento podnik mezi průmyslovými rivaly na první místo ve světě. Zavedl stálé porovnávání  

se světem jako hlavní metodu řízení, a naučil tak celou obrovskou společnost neustále 

porovnávat své výkony s pokrokem všech ostatních. Do historie benchmarkingu se zapsal 

také velmi výstižnou větou: „Jestli se někdo ve světě blíží vašim výkonům, nastražte uši, zní 

váš umíráček, je to znamení, že není daleko váš konec.“ [1] 

V současné době je benchmarking celosvětově uznáván jako velmi efektivní a účinná 

platforma učení se z lepší praxe, a to dokonce i ve veřejném sektoru. [4] 

Benchmarking se stává stále více univerzálním, rozšiřuje se i do dalších oblastí, kde dříve 

nebyl používán, jedná se obor nevýrobních organizací (vědy, školství, zdravotnictví) a správy 

a samosprávy (obcí, neziskových organizací, spolků atd.).  
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Konkurence neustále sílí a roste, a proto je potřeba se v ní vyznat. Kdo není schopen 

konkurovat, ať raději na trh ani nevstupuje, protože výchozí úvahou každé podnikové 

politiky, každé strategie, každého podstatného závěru je konkurenčnost. [1] 

 

2.3 Metody benchmarkingu 

 

Existují dva rozdílné přístupy k benchmakingu, které se v praxi využívají. Nyní se podíváme 

na tyto rozdíly v přístupech, které jsou poměrně zásadní: 

2.3.1 Výkonový benchmarking  

 

Výkonový benchmarking je benchmarkingem založeným na datech. Využívá srovnávání 

relativní výkonnosti oproti určitému počtu či souboru (odsouhlasených) měřítek výkonnosti, 

nejčastěji mezi konkurenty. Subjekty tedy ve své podstatě řeší otázku čeho dosahují (jaké 

výkonnosti, kolik  měrných jednotek apod.).  K tomuto typu benchmarkingu tedy nejsou 

nutné žádné návštěvy, často je prováděn jako tzv. „konsorciální benchmarking“, kdy 

benchmarking provádí více organizací, většinou za účasti třetí strany, resp. 

benchmarkingového centra, např. APQC, EFQM, ČSJ aj.  

 

Výhodou výkonového benchmarkingu je, že jde o užitečný způsob identifikování rozdílu ve 

výkonnosti mezi subjekty provádějícími benchmarking, ale také to, že výkonový 

benchmarking může (ale nemusí) ukázat, ve kterých bodech se daný subjekt potřebuje zlepšit, 

přesněji řečeno, jaký je rozdíl ve výkonnosti, resp. měřených výsledcích. [4] 

 

Za nevýhodu výkonového benchmarkingu se považuje především to, že obvykle 

neidentifikuje přímo procesy nebo praktiky, které vedly k tomu, aby subjekt dosáhl vynikající 

výkonnosti. Nedokáže nám tedy poskytnout žádný návod pro organizaci, jak se zlepšit. Další, 

velmi obtížná část může být také interpretace výsledků, tj. zjištění toho, který návrh  

na zlepšení je opravdu pro daný subjekt možný, reálný. Může se to projevit např. při 

srovnávání některých výsledků mezi velkými a malými firmami, kdy může dojít k chybné 

interpretaci z důvodu rozdílného postavení firem na trhu. 
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Výkonový benchmarking je tedy vhodné provádět ve spojení s tzv. procesním 

benchmarkingem, jehož provedení je náročnější. [4] 

 

2.3.1 Procesní benchmarking  

 

Procesní benchmarking lze považovat za „pravý“ přístup k benchmarkingu. Měří individuální 

výkonnost procesu a jeho funkčnost. Měření, resp. srovnávání se provádí především se 

subjekty, které jsou v provádění konkrétních srovnávaných procesů nejlepší. Cílem 

procesního benchmarkingu je tedy nalézt „nejlepší praktiky“ v provádění jednotlivých 

procesů. Je však důležité ověřit, zda tento proces provádí referenční subjekt opravdu  

na profesionální úrovni. Zatímco výkonový benchmarking nám hledá odpověď na otázku co 

nebo kolik, procesní benchmarking nám odpovídá na otázku, jak organizace dosahuje nejlepší 

výkonnosti (kterou lze odhalit výkonovým benchmarkingem). Zatímco výkonový 

benchmarking měří a srovnává důsledky, procesní benchmarking pátrá po příčinách. Z tohoto 

srovnání plyne, že procesní přístup obvykle vyžaduje návštěvy partnerů na místě, řádnou 

přípravu a dodržení určitých pravidel (viz Etický kodex a principy benchmarkingu). Pokud 

dojde k identifikování nejlepší možnosti výběru a subjekt, který prováděl benchmarking  

mu porozumí, lze jej aplikovat, eventuálně vylepšit v jiném subjektu. 

 

Výhodou procesního benchmarkingu je nalezení nejvhodnější způsobu, jak se zlepšit, a do 

jaké míry lze toto zlepšení provést. Mnohem snadněji a lépe lze také  interpretovat rozdíly 

mezi srovnávanými subjekty, jejich rozdílnou výkonnost. 

 

Za určité nebezpečí procesního benchmarkingu se může považovat výběr nevhodného 

partnera, a to v případě, kdy subjekt nevěděl přesně, které výkony chce srovnávat. 

 

Další formou benchmarkingu, kterou připomeneme, je strategický benchmarking. Jedná se 

o proces identifikace výkonnosti a standardů na úrovni světové třídy, který se snaží určit 

rozdíly v konkurenceschopnosti. Můžeme zde zařadit např. využití zdrojů a dovedností nebo 

poskytování produktů a služeb. Výsledkem strategického benchmarkingu je vytváření 

vhodných strategií pro udržení pozice, kterou subjekt má a mohl se tak na trhu dále rozvíjet. 

Proto se tento typ benchmarkingu hodí k použití zejména v situacích, kdy daný subjekt 

zjišťuje „správnost“ svého poslání či strategie. 
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Existují však případy, kdy můžeme hovořit o tzv. neformálním benchmarkingu, kdy dochází 

k neformálnímu srovnávání výkonnosti, procesů a praktik během konferencí, dnů otevřených 

dveří a dalších podobných aktivit. Je důležité však tato srovnávání nezaměňovat za správně 

provedený výkonový či procesní benchmarking. [4,6] 

 

2.4 Typy benchmarkingu  

 

Benchmarking lze rovněž segmentovat v závislosti na hledisku, kde je vykonáván, resp. podle 

typů srovnávání, která jsou prováděna během vlastního procesu benchmarkingu, 

benchmarkingové studie. Pro tento typ benchmarkingu rozlišujeme čtyři potenciální partnery. 

 

Interní benchmarking, který srovnává podobné činnosti, postupy či výkony v rámci různých 

podnikatelských jednotek jednoho subjektu. Může se jednat např. o srovnání přístupů 

k plánování výroby, které využívají různých manažerských informačních systémů v mnoha 

výrobních závodech jednoho subjektu. Tento typ je obvyklý u přiměřeně velkých, často 

nadnárodních organizací.  

 

Výhodou interního benchmarkingu je relativně snadný přístup a možnost řízení z jednoho 

centra. Je zde snadné zvolit srovnávací základnu, tj. bod od něhož se posuzuje nebo začíná 

zlepšení. Za další výhody lze považovat identifikovatelnost rozdílů mezi sesterskými 

organizacemi a dobrou přípravu na benchmarkingové aktivity vůči externím podnikům. 

 

Nevýhodou interního benchmarkingu může být především to, že příležitosti pro zlepšení jsou 

omezeny pouze na nejlepší praktiky v rámci korporace. Organizace se slabší výkonností se 

mohou při dosažení horších výsledků cítit ohroženě. Význam tohoto typu benchmarkingu je 

pouze v kontextu velkých organizací. 

 

Konkurenční, externí benchmarking se zaměřuje především na specifické produkty, procesy 

nebo metody používané těmi nejlepšími přímými konkurenty organizace. Provádí se 

konkurenční procesní studie, obvykle třetí, nezávislou stranou z toho důvodu, aby byly lépe 

ošetřeny konkurenční informace, a aby výkonnost byla normalizována vůči předem 

odsouhlasené základně měřítek. Všechny přispívající strany potom zprávu s informace 
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schvalují. Tato konkurenční studie většinou nejčastěji měří úroveň výkonnosti a obvykle se 

pro tuto studii neposkytují výsledky, které by účastník mohl aplikovat za účelem zvýšení 

výkonnosti, dosahované v konkurenčním prostředí. 

 

Výhodou konkurenčního benchmarkingu může být stanovení prioritních oblastí pro zlepšení 

vzhledem ke konkurenci. Zároveň nám pomáhá odkrýt výchozí zájmovou oblast. 

 

Nevýhodou je pak rozsah, který je omezen množstvím konkurentů. Další nevýhodou je to, že 

příležitosti pro zlepšení jsou omezeny na běžné či známé konkurenční praktiky. 

V konkurenčním benchmarkingu se k detailnímu a důvěryhodnému sdílení získávají partneři 

velmi těžko. 

 

Funkční nebo odvětvový benchmarking porovnává výrobky, služby a pracovní postupy 

organizace s jinými špičkovými společnostmi bez ohledu na obor, ve kterém působí. Funkční 

benchmarking umožňuje podstatné zlepšení výkonnosti, čímž dosahuje vynikajících výsledků. 

Příkladem lze uvést hodnocení systémů řízení dodavatelů v organizacích reprezentujících 

různá odvětví. 

 

Generický benchmarking srovnává pracovní praktiky nebo procesy, které jsou nezávislé na 

odvětví. Jedná se o metodu přispívající k inovacím. Může vést ke změně reengineeringu 

specifických činností. Tento typ benchmarkingu se zaměřuje spíše na vynikající pracovní 

procesy než na podnikatelskou praxi konkrétní společnosti či odvětví. Některé podnikatelské 

funkce nebo procesy jsou stejné bez ohledu na rozdílnosti průmyslových odvětví. [4,6] 
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2.5 Proces benchmarkingu 

 

Benchmarkingový proces zahrnuje poradenské činnosti počínající seznámením podniku 

s benchmarkingovým procesem až po závěrečnou prezentaci výsledků benchmarkingu. Je to 

způsob řízení změn a cesta k trvalému zlepšování. Organizace OMBI popisuje tento 

benchmarkingový proces v sedmi krocích.  

1. výběr činností/oblastí pro benchmarking 

2. vypracování profilů služeb 

3. sběr a analýza dat o výkonu 

4. stanovení pásma výkonu 

5. identifikace nejlepších postupů 

6. vypracování strategií pro porovnání 

7. vyhodnocení výsledků a procesů [6] 

 

 

 

 

Obr. 1 Metodika benchmarkingu v sedmi krocích 

 

V těchto sedmi krocích je znázorněna metodika benchmarkingu OMBI a ukázáno, jak plynulý 

proces výběru, měření, analýzy, implementace změn a kontroly vedoucí k vysoké kvalitě  

a vynikajícím službám, vytváří tyto kroky a nezbytné činnosti, které zahrnují.  

  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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1. Výběr činností/oblastí pro benchmarking 

 

 

Obr. 2 První krok metody benchmarkingu 

 

Prvním krokem pro porovnávání je výběr služby. Je důležité zvolit službu nebo činnost, 

kterou lze měřit. Pro výběr může být použito mnoho faktorů, např. velký počet stížností 

a reklamací, vysoké náklady nebo jiné problémy ve výkonu.  

 

 

2. Vypracování profilů služeb 

 

 

 

 

Obr. 3 Druhý krok metodiky benchmarkingu 

 

Velmi zásadní krok, který umožňuje lépe porozumět službě (činnosti), pro něž má být 

benchmarking proveden. Vybraná služba by měla být důkladně analyzována. Doporučuje se 

využít některé nástroje mapování procesů, např. logické modely a kalkulaci nákladů podle 

činností, které umožňují navrhnout vhodné ukazatele výkonu, pokud již neexistují. Ukazatelé 

by měly umožnit získat o službě relevantní informace.  

  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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3. Sběr a analýza dat o výkonu 

 

Obr. 4 Třetí krok metodiky benchmarkingu 

 

Tento krok je důležitý pro provedení sběru dat o službě, který vychází z ukazatelů výkonu 

stanovených v předchozím kroků. V závislosti na tom, o jakou službu se jedná, a jak snadno 

se data získávají, může být tento krok poměrně časově náročný. Sebraná data se analyzují. 

Vypracovaná analýza může zahrnovat vzorce dat, nejnižší či nejvyšší náklady, výsledky 

průzkumu spokojenosti zákazníků apod.  

 

4. Stanovení pásma výkonů 

 

Obr. 5 Čtvrtý krok metodiky benchmarkingu 

 

Po dokončení analýzy dat se stanoví pásma dobrých či alespoň přijatelných výkonů. Nejprve 

je potřeba stanovit kritéria pro vymezení tohoto pásma, a poté se k nim přiřadí data 

v souřadnicovém systému, aby se zjistilo, kdo má nejlepší výkon nebo patří do skupiny 

nejlepších.  

  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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5. Identifikace nejlepších postupů 

 

 

 

 

Obr. 6 Pátý krok metodiky benchmarkingu 

 

V tomto kroku je důležité určit, který postup je nejlepší. Za nejlepší postup je preferována 

metoda poskytování služby založená na provázaných hodnotách spadajících do pásma 

výkonu. Nejlepší postupy se stanoví na základě kombinace nákladů a kvality.  

 

 

 

6. Vypracování strategií pro porovnání 

 

Obr. 7 Šestý krok metodiky benchmarkingu 

 

Zpracování strategie pro porovnání je dalším důležitým krokem, proto je potřeba velmi 

podrobně prostudovat nejlepší postup. Pokud je zapotřebí je nutné zvážit jeho eventuální 

modifikace a přizpůsobit ji potřebám a možnostem dané organizace v rámci návrhu 

podrobného procesu implementace. 

  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

7. Vyhodnocení výsledků a proces 

 

 

 

Obr. 8 Sedmý krok metodiky benchmarkingu 

 

Jedná se o poslední krok, který zahrnuje monitorování nově zavedeného nejlepšího postupu 

po zjištění, zda se hodnoty výkonu programu nebo služby zlepšily. Než se tento nově 

zavedený nejlepší postup „usadí“ může trvat dost dlouho, proto zpočátku jeho hodnoty 

nemusí přesně odpovídat požadavkům. [6] 

 

2.6 Využití a smysl benchmarkingu 

 

Benchmarking může mít na organizace různý vliv. Může se změnit určitý zaběhlý chod 

v dané organizaci, zároveň však benchmarking pomáhá organizacím udržovat se ve stavu 

připravenosti k akci a poskytovat modely směřující k tomu stát se vynikajícím ve svém oboru. 

Důležitým záměrem benchmarkingu je stanovit cíle pro to, aby organizace mohla nastartovat 

realistický proces zlepšování, a aby tak porozuměla změnám, které jsou k takovému 

zlepšování nutné. Důsledky benchmarkingu se pak mohou odrazit například v těchto 

oblastech: 

 lepším rozhodování (založeném na lepších informacích),  

 stanovení náročnějších cílů,  

 zvýšené spokojenosti zákazníků,  

 urychlení procesu změny,  

 úsporách nákladů,  

 v porozumění výkonnosti na úrovni světové třídy (World Class) apod. [3,6] 
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V konečném důsledku tedy zlepšení konkurenceschopnosti či konkurenční pozice organizace. 

Za pomoci České společnosti pro Jakost (ČSJ) je Česká republika od roku 2002 členem 

Global Benchmarking Network (GBN), mezinárodní sítě národních benchmarkingových 

organizací.  

 

2.6.1 Využití benchmarkingu 

 

V benchmarkingu může být předmětem srovnávání výrobek, poskytovaná služba, různé 

procesy přípravy a provádění výroby, obchodu, financování apod. Předmětem srovnávání 

mohou být také zdroje, jako jsou kvalifikovaní lidé, využívání techniky, materiál nebo také 

marketing a financování organizace. Benchmarking vždy měří dva základní parametry každé 

činnosti nebo služby, je to cena a výkon (kvalita).  

Benchmarking patří tam, kde se rozhoduje o konkurenci, o počínání na trhu, o ustavení 

konkurenčních výhod anebo o politice vůči konkurentům. [1] 

2.6.2 Smysl benchmarkingu 

 

Smyslem benchmarkingu je zjištění pozice vlastní společnosti na trhu a její zlepšení  

na základě srovnání s konkurencí a s důrazem na využití vlastních předností a potlačení 

vlastních nedostatků. Součástí zlepšení by mělo být i učení se od konkurenčních společností. 

Benchmarking je především otázkou zdokonalování schopnosti řešit problémy v organizaci. 

Veškeré získané informace by měly být využity za účelem zvýšení efektivnosti, která sestává  

ze čtyř základních složek: 

 kvalita (užitečnost), 

 cena, 

 objem výroby, 

 náklady.  

Benchmarking není jednorázová záležitost ani proces, který by nám přinášel na naše otázky 

jednoduché odpovědi. [3] 
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2.7 Etický kodex a principy benchmarkingu 

 

Úspěšná a efektivní realizace konkrétních benchmarkingových projektů není možná 

v situacích, kdy by jednotliví partneři nedodržovali určitá pravidla fair play, aby svými 

postupy nepoškozovali zájmy jiných partnerů. Důležitým nástrojem uplatňování slušných 

a spravedlivých přístupů k benchmarkingu se proto staly tzv. etické kodexy benchmarkingu, 

které jsou deklarací určitých pravidel chování a jednání všech, kteří se konkrétních 

porovnávání a měření zúčastňují. Partneři benchmarkingových projektů musí tyto kodexy 

respektovat a zároveň se k dodržování podobných pravidel oficiálně zavazují podpisem. 

Etický kodex však není právně závazným dokumentem. 

Etický kodex zpracovaný Americkým centrem pro produktivitu a jakost (APQC) se stal úplně 

prvním dokumentem tohoto typu. Další publikované kodexy se tímto dokumentem nechaly 

inspirovat, ať již jde o kodex zpracovaný EFQM nebo o kodex zveřejněný na stránkách České 

společnosti pro jakost. V roce 2007 byl zveřejněn Evropskou nadací pro management jakosti 

(EFQM) etický kodex, který zahrnuje deklaraci a závazky k dodržování devíti základních 

principů: [3,4] 

1. princip přípravy benchmarkingu 

 demonstrace závazku k efektivnímu a účinnému benchmarkingu ještě před 

zahájením projektu, 

 dostatek času věnovaný kvalitní přípravě k realizaci benchmarkingu, 

 organizace iniciující realizaci benchmarkingu by ostatním partnerům měla 

s přípravou pomoci, 

 před zahájením benchmarkingového projektu je třeba vzájemné vztahy 

a působení při benchmarkingu legalizovat. 

2. princip navázání kontaktů s partnery 

 respektování kulturní zvyklosti partnerských organizací a jejich vzájemná 

spolupráce, 

 v případě žádosti organizace využívat její navržené formy k udržování 

kontaktů a komunikace, 

 udržování vzájemné komunikace a delegování odpovědnosti při vlastním 

vedení benchmarkingu, ověřování míry vzájemného porozumění, 

 souhlas se zveřejněním jména u každého účastníka benchmarkingu. 
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3. princip vzájemné výměny informací 

 vzájemná výměna informací stejného charakteru a stejného rozsahu  

za předpokladu legálnosti této výměny, 

 účastníci benchmarkingu definují svá očekávání a zájmy spojené s realizací 

benchmarkingu za účelem vyhnutí se pozdějšímu nedorozumění, 

 chovat se čestně a splnit požadavky na kompletnost a načasování vzájemného 

sdělení. 

4. princip důvěrnosti sdělení 

 zjištění z benchmarkingu jsou důvěrná, neměly by být sdělovány třetím 

stranám bez předchozího svolení partnera, 

 důvěrnost a účast všech partnerů na benchmarkingovém projektu. 

5. princip využívání informací 

 použití získaných informací pouze k účelům, které byly partnerskými 

organizacemi schváleny, 

 používání konkrétních osobních údajů a získaných informací z benchmarkingu 

není možné bez předchozího souhlasu dotčených osob, 

 získané informace mohou být použity jen k účelům projednávání výsledků 

z benchmarkingu ve vrcholovém vedení organizace, která benchmarking 

iniciovala. 

6. princip legálnosti prováděných činností 

 před zahájením benchmarkingu je potřeba se ujistit, že aktivity nejsou 

v rozporu se zákony a jinými legislativními akty příslušné země, 

 je důležité se vyhýbat diskusím nebo činnostem, které by mohly vyvolávat 

podezření, že mohou být zneužity v obchodních vztazích, nediskutuje  

se o cenové politice a o prognózách vývoje trhu, 

 je důležité se vyhýbat sdělování všech informací, které by mohly být 

interpretovány nevhodným způsobem nebo by mohly být považovány za 

porušení zachování důvěrnosti, 

 nesmí být probírány, veřejně sdělovány a používány jakékoliv informace 

získané nevhodným způsobem nebo porušením dané normy a zvyklosti 

slušného chování, 
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 osoby zainteresované do benchmarkingu a zároveň působící jako poradci 

v jiných organizacích by neměly bez souhlasu zveřejňovat získané znalosti, 

dodržení anonymity údajů v adekvátní míře. 

7. princip ukončení prací na benchmarkingu 

 realizování činnosti v benchmarkingu přesně v souladu předem stanoveným 

a dohodnutým časovým rámcem, 

 ukončení benchmarkingu k plné spokojenosti všech účastníků podle předem 

vzájemně dohodnutých pravidel a podmínek. 

8. princip vzájemného porozumění 

 uznávat důvodnost všech forem ochrany svých partnerů, a prosazovat je 

v průběhu benchmarkingu, by mělo být důležitou zásadou organizace, která 

benchmarking iniciovala, 

 organizace, které benchmarking iniciují, by měly naplňovat očekávání partnerů 

a plnit dohody týkající se nakládání s poskytnutými informacemi a fakty.  

9. princip vedení benchmarkingu vůči přímým konkurentům 

 je nutné zajistit shodu s legislativou, která se vztahuje ke konkurenci, dále 

projednávat právní aspekty budoucího benchmarkingu vůči přímým 

konkurentům, 

 nevyžadovat citlivá data od svých benchmarkingových partnerů a dodržovat 

vzájemnou ohleduplnost, 

 nepožadovat data, která překračují dříve dohodnutý časový rámec a rozsah 

informací, 

 je nutné zvážit využití zkušené a uznávané třetí strany za účelem získávání 

údajů, které mohou být pro konkurenty považovány za citlivé, 

 je vhodné uzavřít zvláštní smlouvu, která by řešila otázku výměny citlivých 

a důvěrných informací, dobu ochrany dat a vymezila by způsoby práce s daty 

nebo přístupy k datům. [4] 
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3 Charakteristika podniků pro zpracování benchmarkingu 

 

V této bakalářské práci je pro zpracování benchmarkingu zvolen přístup výkonového 

benchmarkingu. Při zpracování jeho výpočetního modelu bylo využito pět podniků 

zaměřených na prodej pevných paliv v Moravskoslezském kraji. 

 BOHEMIACOAL, s.r.o. 

 JUTO, spol. s r.o. 

 KALMAN-PALIVA, s.r.o. 

 Polské uhlí, a.s. 

 Ridera Bohemia, a.s. 

 

3.1 BOHEMIACOAL, s.r.o. 

BOHEMIACOAL, s.r.o. sídlí v Ostravě, městský obvod Moravská Ostrava a byla založena 

v roce 1993. Hlavní zaměření podnikatelské činnosti je orientováno na velkoobchod 

s pevnými palivy z produkce OKD. Postupně se firma ve své obchodní činnosti začala 

orientovat i na další komodity, jako např. dodávky hydraulických pojiv využívaných při 

likvidaci důlních děl, dodávky součástí pro rozpojovací orgány důlních dobývacích a razících 

kombajnů a začala budovat vlastní prodejní uhelné sklady. Pro zajištění komplexní nabídky 

pevných paliv svým odběratelům, rozšířila firma svoji činnost o obchod s hnědým uhlím 

a palivy dováženými z Polska. 

V současné době je společnost v obchodě s pevnými palivy orientována na segment trhu 

představující spotřebitelé v oblasti bytové a komunální sféry a malých a středních 

průmyslových podniků. Další současnou aktivitou jsou dodávky součástí pro řezné orgány 

kombajnů do OKD a prodej stavebnin. [7] 
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3.2 JUTO, spol. s r.o. 

 

JUTO, spol. s r.o. sídlí v Ostravě, městský obvod Mariánské Hory a byla založena v roce 

1992, zabývá se nákupem, skladováním a prodejem tuhých paliv. Od roku 2003 rozšířila svou 

činnost v oblasti nákupu, skladování, úprav a prodeje hutního materiálu. 

Společnost JUTO, spol. s r.o. v roce 2004 získala certifikát systému managementu jakosti dle 

ČSN EN 9001-2001 pro obchod s tuhými palivy a hutním materiálem. [8] 

 

3.3 KALMAN-PALIVA, s.r.o. 

 

KALMAN-PALIVA, s.r.o. sídlí v Ostravě a na tuzemském trhu s palivy se nachází od roku 

1995. Zabývá se velkoobchodem i maloobchodem s tuhými palivy. V současné době  

je přímým prodejcem černého uhlí a koksu společnosti OKD, a.s. a dovozcem tohoto zboží  

ze sousedního Polska a Slovenska, kde spolupracuje s významnými obchodními 

společnostmi. V sortimentu hnědého uhlí se zaměřuje na dovoz hnědouhelných briket  

z Německa a také obchoduje s tříděnými druhy hnědého uhlí a uhlím energetickým. [9] 

 

3.4 Polské uhlí, a.s. 

 

Polské uhlí, a.s. sídlí v Ostravě a byla založena v roce 2003. Společnost se zabývá importem 

černého energetického, koksovatelného a tříděného uhlí z produkce polských dolů do České  

a Slovenské republiky.  Hlavní zaměření podnikatelské činnosti je orientováno  

na velkoobchod černého uhlí a biopaliva z dřevní hmoty, nákup a prodej biomasy, 

zprostředkování obchodu a zasilatelství. [10] 
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3.5 Ridera Bohemia, a.s. 

Ridera Bohemia, a.s., dříve TCHAS-TRADE, a.s. sídlí v Ostravě, městský obvod Mariánské 

Hory a jako majoritní akcionář strategicky řídí obchodní aktivity, které jsou realizovány 

jednotlivými dceřinými společnostmi na území České republiky, Slovenska, Rakouska 

a Polska. Svými obchodními aktivitami navazuje na dvacetiletou tradici obchodování 

s pevnými palivy. 

Skupina Ridera patří ke klíčovým dovozcům černého uhlí a koksu z Polska, odkud od roku 

1992 importovala přes 10 milionů tun pevných paliv. V oblasti pevných paliv je největším 

importérem a patří mezi největší prodejce v České republice. Další významnou oblastí 

podnikání  jsou  produkce a prodej kameniva a recyklátů, výkup stavebních odpadů, zemní 

práce, demolice, prodej hutních materiálů a motorových paliv. Současně provozuje vlastní 

nákladní autodopravu. [11] 

Historie Ridera Bohemia, a.s. 

 1991 – zahájení obchodování s palivy v ČR a Polsku 

 1995 – založení dceřiné společnosti na Slovensku 

 2007 – založení obchodování s kamenivem 

 2008 – založení dceřiné společnosti v Rakousku 

 2010 – založení dceřiné společnosti v Polsku 

 2011 – fúze dceřiných společností Energy a Pinmark [11] 
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4 Standardizace dat a výběr leadera  
 

Jak již bylo dříve uvedeno, k vyhodnocení modelu benchmarkingu je zařazeno pět 

společností, jejichž hlavní podnikatelskou činností je prodej pevných paliv. Všechny tyto 

společnosti sídlí v Moravskoslezském kraji. Pro benchmarking je důležitým bodem získávání 

potřebných dat o společnostech, které budou porovnávány. Tato bakalářská práce se zaměřuje 

na porovnávání základních ekonomických ukazatelů, jejichž zdrojem jsou především výroční 

zprávy volně dostupné z internetových stránek společností nebo ze stránek Obchodního 

rejstříku České republiky. Výroční zpráva obsahuje základní údaje o společnosti, ale také 

účetní závěrku, která se zpracovává zpravidla za uplynulý kalendářní rok k 31. prosinci. 

Účetní závěrka obsahuje tyto výkazy: 

 rozvaha – přehled o majetku společnosti = aktivech a zdrojích jeho krytí = pasivech 

v peněžních vyjádření a umožňuje tak posoudit finanční pozici společnosti 

 výkaz zisků a ztrát (výsledovka) – informuje o výši nákladů a výnosů, o jejich 

struktuře a o dosaženém hospodářském výsledku 

 příloha – účetní jednotky s povinným auditem sestavují přílohu v plném rozsahu, 

skládá se ze 4 oddílů:  

o obecné údaje o účetní jednotce 

o informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 

o doplňující informace k rozvaze a výsledovce, přehled o změnách VK 

o přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) 

 

Informace ve výroční zprávě musí odpovídat informacím v účetní uzávěrce. Veškeré tyto 

údaje byly zpracovány v programu Microsoft Excel, ve kterém byl porovnáván růst nebo 

pokles základních ekonomických ukazatelů v tabulkách a pro přehlednost také v grafech. 

Vybrané hodnoty a informace byly použity v této bakalářské práci. V následujících tabulkách 

jsou uváděny hodnoty z pěti let, a to od roku 2006 do roku 20010. Hodnoty jsou uváděny  

v pěti letech, aby bylo možné lépe zpozorovat vývoj jednotlivých společností na trhu. Určující 

hodnotou je však rok poslední, tj. rok 2010. Na základě tohoto roku jsou společnosti 

porovnány a následně vytvořeno jejich pořadí.  
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Tabulky jsou rozděleny vždy do dvou částí, z nichž první část obsahuje údaje v jednotlivých 

letech a druhá část tabulky zahrnuje pořadí společně s rozdílem, který znázorňuje o kolik 

procent nebo tisíc Kč se hodnota daného ekonomického ukazatele za rok 2010 zvýšila nebo 

snížila oproti roku 2009.  

Tab. 1 Aktiva celkem 

  Společnosti 2006 2007 2008 2009 2010 

Aktiva celkem 
(v tis. Kč) 

Ridera Bohemia, a.s 300 526 357 161 388 406 627 812 716 228 

JUTO, spol. s r.o. 43 128 75 550 81 299 78 068 80 903 

BOHEMIACOAL, s.r.o. 35 179 44 488 49 015 42 926 38 525 

Polské uhlí, a.s. 400 838 236 577 312 974 275 879 217 731 

KALMAN-PALIVA, s.r.o. 12 078 9 976 12 350 10 635 25 012 

Společnosti ∆10/09 10-09 Pořadí 

Ridera Bohemia, a.s 14,08% 88416 1. 716228 Ridera Bohemia, a.s. 

JUTO, spol. s r.o. 3,63% 2835 2. 217731 Polské uhlí, a.s. 

BOHEMIACOAL, s.r.o. -10,25% -4401 3. 80903 JUTO, spol. s r.o. 

Polské uhlí, a.s. -21,08% -58148 4. 38525 BOHEMIACOAL, s.r.o. 

KALMAN-PALIVA, s.r.o. 135,19% 14377 5. 25012 KALMAN-PALIVA, s.r.o. 
 

Tab. 2 Dlouhodobý majetek 

 Společnosti 2006 2007 2008 2009 2010 

Dlouhodobý  
majetek  
(v tis. Kč) 

Ridera Bohemia, a.s 163 608 178 264 181 892 203 529 200 402 

JUTO, spol. s r.o. 2 575 1 941 5 295 4 472 3 674 

BOHEMIACOAL, s.r.o. 596 8 423 8 363 9 029 10 158 

Polské uhlí, a.s. 1 498 3 188 2 603 1 678 927 

KALMAN-PALIVA, s.r.o. 25 0 2 644 1 953 

Společnosti ∆10/09 10-09 Pořadí 

Ridera Bohemia, a.s -1,54% -3127 1. 200402 Ridera Bohemia, a.s. 

JUTO, spol. s r.o. -17,84% -798 2. 10158 BOHEMIACOAL, s.r.o. 

BOHEMIACOAL, s.r.o. 12,50% 1129 3. 3674 JUTO, spol. s r.o. 

Polské uhlí, a.s. -44,76% -751 4. 1953 KALMAN-PALIVA, s.r.o. 

KALMAN-PALIVA, s.r.o. 203,26% 1309 5. 927 Polské uhlí, a.s. 
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Tab. 3 Oběžný majetek 

  Společnosti 2006 2007 2008 2009 2010 

Oběžný majetek 
(v tis. Kč) 

Ridera Bohemia, a.s 135 570 177 772 197 122 424 149 513 218 

JUTO, spol. s r.o. 40 488 73 540 75 957 73 525 77 131 

BOHEMIACOAL, s.r.o. 34 187 35 895 40 480 33 744 28 227 

Polské uhlí, a.s. 417 087 241 102 305 564 272 072 215 741 

KALMAN-PALIVA, s.r.o. 11 151 9 728 12 338 9 933 22 997 

Společnosti ∆10/09 10-09 Pořadí 

Ridera Bohemia, a.s 21,00% 89069 1. 513218 Ridera Bohemia, a.s. 

JUTO, spol. s r.o. 4,90% 3606 2. 215741 Polské uhlí, a.s. 

BOHEMIACOAL, s.r.o. -16,35% -5517 3. 77131 JUTO, spol. s r.o. 

Polské uhlí, a.s. -20,70% -56331 4. 28227 BOHEMIACOAL, s.r.o. 

KALMAN-PALIVA, s.r.o. 131,52% 13064 5. 22997 KALMAN-PALIVA, s.r.o. 
 

Tab. 4 Časové rozlišení 

  Společnosti 2006 2007 2008 2009 2010 

Časové rozlišení 
(v tis. Kč) 

Ridera Bohemia, a.s 1 348 1 125 9 392 134 2 608 

JUTO, spol. s r.o. 65 70 47 71 98 

BOHEMIACOAL, s.r.o. 396 170 172 153 140 

Polské uhlí, a.s. -17 747 -7 713 4 738 2 128 1 063 

KALMAN-PALIVA, s.r.o. 902 248 10 58 62 

Společnosti ∆10/09 10-09 Pořadí 

Ridera Bohemia, a.s 1846,27% 2474 1. 2608 Ridera Bohemia, a.s. 

JUTO, spol. s r.o. 38,03% 27 2. 1063 Polské uhlí, a.s. 

BOHEMIACOAL, s.r.o. -8,50% -13 3. 140 BOHEMIACOAL, s.r.o. 

Polské uhlí, a.s. -50,05% -1065 4. 98 JUTO, spol. s r.o. 

KALMAN-PALIVA, s.r.o. 6,90% 4 5. 62 KALMAN-PALIVA, s.r.o. 

 

Nejdříve byla porovnána výše celkových aktiv (přehled o majetku společnosti). Z tabulky lze 

zjistit, že nejvyššího meziročního růstu ukazatele aktiv dosáhla KALMAN-PALIVA, s.r.o.  

s 135,19 %, a však s celkovou výší aktiv za rok 2010 v hodnotě 25 012 v tis. Kč obsadila 

poslední pozici. Naopak nejvyšší hodnotu celkových aktiv má Ridera Bohemia, a.s.  

s meziročním růstem 14,08 % a celkovou výší aktiv 716 228 v tis. Kč za rok 2010.  

Nejvyššího meziročního poklesu dosáhlo Polské uhlí, a.s. s 21,08 %, přesto se ale umístilo 

v roce 2010 na druhé pozici v celkové výši aktiv  217 731 Kč v tis. Kč. U dalších 

ekonomických ukazatelů, resp. dlouhodobého majetku, oběžných aktiv a časového rozlišení 

se v celkové výši na přední pozici umisťuje za rok 2010 Ridera Bohemia, a.s. 
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 Pokud porovnáme, jak si vedou společnosti v oblasti dlouhodobého majetku, zjistíme, že 

nejvyššího meziročního růstu dosáhla opět KALMAN-PALIVA, s.r.o. s 203,26%. V celkové 

výši dlouhodobého majetku 927 v tis. Kč je však za rok 2010 na poslední pozici. Jak bylo 

dříve zmíněno nejvyšší celkovou výší v posledním sledovaném roce má Ridera Bohemia, a.s. 

s 200 402 v tis. Kč a meziročním poklesem 1,54%. U oběžného majetku je na první příčce 

Ridera Bohemia s celkovou výší 513 218 v tis. Kč a meziročním růstem 21%. KALMAN-

PALIVA, s.r.o. obsadila se svou celkovou výší 22 977 v tis. Kč poslední příčku, ale naopak 

první v kategorii meziročního růstu, a to s 131,52 %. Meziročního poklesu dosáhlo Polské 

uhlí, a.s. a BOHEMIACOAL, s.r.o. V časovém rozlišení dosáhla výrazného nárůstu 

společnost Ridera Bohemia, a.s. s 1846,27 % a celkové výši 2 608 v tis. Kč, naopak 

nejvyššího meziročního poklesu dosáhlo Polské uhlí, a.s. s 50,05 %. 

 

Tab. 5 Pasiva celkem 

  Společnosti 2006 2007 2008 2009 2010 

Pasiva celkem 
(v tis. Kč) 

Ridera Bohemia, a.s 300 526 357 161 388 406 627 812 716 228 

JUTO, spol. s r.o. 43 128 75 550 81 299 78 068 80 903 

BOHEMIACOAL, s.r.o. 35 179 44 488 49 015 42 926 38 525 

Polské uhlí, a.s. 400 838 236 577 312 974 275 879 217 731 

KALMAN-PALIVA, s.r.o. 12 078 9 976 12 350 10 635 25 012 

Společnosti ∆10/09 10-09 Pořadí 

Ridera Bohemia, a.s 14,08% 88416 1. 716228 Ridera Bohemia, a.s. 

JUTO, spol. s r.o. 3,63% 2835 2. 217731 Polské uhlí, a.s. 

BOHEMIACOAL, s.r.o. -10,25% -4401 3. 80903 JUTO, spol. s r.o. 

Polské uhlí, a.s. -21,08% -58148 4. 38525 BOHEMIACOAL, s.r.o. 

KALMAN-PALIVA, s.r.o. 135,19% 14377 5. 25012 KALMAN-PALIVA, s.r.o. 
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Tab. 6 Vlastní kapitál 

  Společnosti 2006 2007 2008 2009 2010 

Vlastní kapitál  
(v tis. Kč) 

Ridera Bohemia, a.s 200 716 208 012 218 672 223 503 226 015 

JUTO, spol. s r.o. 8 886 12 365 18 866 28 497 29 068 

BOHEMIACOAL, s.r.o. 18 295 18 049 17 382 17 702 17 558 

Polské uhlí, a.s. 49 115 49 082 98 368 108 309 117 315 

KALMAN-PALIVA, s.r.o. 6 537 5 238 378 3 311 2 224 

Společnosti ∆10/09 10-09 Pořadí 

Ridera Bohemia, a.s 1,12% 2512 1. 226015 Ridera Bohemia, a.s. 

JUTO, spol. s r.o. 2,00% 571 2. 117315 Polské uhlí, a.s. 

BOHEMIACOAL, s.r.o. -0,81% -144 3. 29068 JUTO, spol. s r.o. 

Polské uhlí, a.s. 8,32% 9006 4. 17558 BOHEMIACOAL, s.r.o. 

KALMAN-PALIVA, s.r.o. -32,83% -1087 5. 2224 KALMAN-PALIVA, s.r.o. 

 

Tab. 7 Cizí zdroje 

  Společnosti 2006 2007 2008 2009 2010 

Cizí zdroje  
(v tis. Kč) 

Ridera Bohemia, a.s 99 793 146 206 168 156 402 788 490 140 

JUTO, spol. s r.o. 34 203 63 149 62 384 49 546 51 737 

BOHEMIACOAL, s.r.o. 16 651 26 390 31 581 24 868 20 719 

Polské uhlí, a.s. 351 723 187 494 214 606 163 290 100 402 

KALMAN-PALIVA, s.r.o. 4 942 4 379 11 854 7 294 21 927 

Společnosti ∆10/09 10-09 Pořadí 

Ridera Bohemia, a.s 21,69% 87352 1. 490140 Ridera Bohemia, a.s. 

JUTO, spol. s r.o. 4,42% 2191 2. 100402 Polské uhlí, a.s. 

BOHEMIACOAL, s.r.o. -16,68% -4149 3. 51737 JUTO, spol. s r.o. 

Polské uhlí, a.s. -38,51% -62888 4. 21927 KALMAN-PALIVA, s.r.o. 

KALMAN-PALIVA, s.r.o. 200,62% 14633 5. 20719 BOHEMIACOAL, s.r.o. 
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Tab. 8 Časové rozlišení 

  Společnosti 2006 2007 2008 2009 2010 

Časové rozlišení  
(v tis. Kč) 

Ridera Bohemia, a.s 17 2 943 1 578 1 521 73 

JUTO, spol. s r.o. 39 37 49 25 98 

BOHEMIACOAL, s.r.o. 233 49 52 356 248 

Polské uhlí, a.s. 0 1 0 4 280 14 

KALMAN-PALIVA, s.r.o. 599 359 118 30 861 

Společnosti ∆10/09 10-09 Pořadí 

Ridera Bohemia, a.s -95,20% -1448 1. 861 KALMAN-PALIVA, s.r.o. 

JUTO, spol. s r.o. 292,00% 73 2. 248 BOHEMIACOAL, s.r.o. 

BOHEMIACOAL, s.r.o. -30,34% -108 3. 98 JUTO, spol. s r.o. 

Polské uhlí, a.s. -99,67% -4266 4. 73 Ridera Bohemia, a.s. 

KALMAN-PALIVA, s.r.o. 2770,00% 831 5. 14 Polské uhlí, a.s. 

 

Celková hodnota pasiv (zdroje krytí majetku společnosti) a jejich pořadí vykazuje stejné 

hodnoty jako předešlá aktiva. Mezi celková aktiva řadíme vlastní kapitál, cizí kapitál a časové 

rozlišení. V celkové výši vlastního kapitálu za rok 2010 se na první pozici umístila Ridera 

Bohemia, a.s. s 226 215 v tis. Kč a zároveň obsadila také první pozici v kategorii meziročního 

růstu s 1,12%. Poslední pozici obsadila KALMAN-PALIVA, s.r.o. s poklesem 32,83 %. 

Dalším základním ekonomickým ukazatelem jsou cizí zdroje, kde první místo obhájila opět 

Ridera Bohemia, a.s. s celkovou výší 490 140 v tis. Kč a meziročním růstem 21,69 %.  

Se svým meziročním růstem 200,62 %  je KALMAN-PALIVA, s.r.o. na vedoucí příčce, výše 

celkových cizích zdrojů za rok 2010 činila 20 719 v tis. Kč. Poklesu meziročního růstu 

dosáhly společnosti Polské uhlí, a.s a BOHEMIACOAL, s.r.o. V časovém rozlišení  

se výrazně projevuje KALMAN-PALIVA, s.r.o. s meziročním růstem 2 770%, celková výše 

časového rozlišení za rok 2010 je 861 v tis. Kč, kterou obhájila svou přední pozici. Meziroční 

nárůst má také JUTO, spol. s.r.o. s 292%, ostatní společnosti dosáhly meziročního poklesu.  
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Tab. 9 Celkové výnosy 

  Společnosti 2006 2007 2008 2009 2010 

Celkové  
výnosy  

(v tis. Kč) 

Ridera Bohemia, a.s 437 177 849 997 704 762 740 918 1 268 748 

JUTO, spol. s r.o. 207 201 233 395 295 945 223 757 217 644 

BOHEMIACOAL, s.r.o. 172 198 116 520 138 952 66 437 76 538 

Polské uhlí, a.s. 3 247 862 2 046 172 2 474 766 1 430 808 1 710 646 

KALMAN-PALIVA, s.r.o. 65 519 64 403 88 517 72 676 237 611 

Společnosti ∆10/09 10-09 Pořadí 

Ridera Bohemia, a.s 71,24% 527830 1. 1710646 Polské uhlí, a.s. 

JUTO, spol. s r.o. -2,73% -6113 2. 1268748 Ridera Bohemia, a.s. 

BOHEMIACOAL, s.r.o. 15,20% 10101 3. 237611 KALMAN-PALIVA, s.r.o. 

Polské uhlí, a.s. 19,56% 279838 4. 217644 JUTO, spol. s r.o. 

KALMAN-PALIVA, s.r.o. 226,95% 164935 5. 76538 BOHEMIACOAL, s.r.o. 

 

Tab. 10 Celkové náklady 

  Společnosti 2006 2007 2008 2009 2010 

Celkové  
náklady  

(v tis. Kč) 

Ridera Bohemia, a.s 438 459 841 359 703 514 715 590 1 252 519 

JUTO, spol. s r.o. 206 202 228 944 287 474 211 957 216 969 

BOHEMIACOAL, s.r.o. 167 867 116 410 138 839 66 116 75 932 

Polské uhlí, a.s. 3 199 930 1 997 614 2 411 358 1 398 590 1 698 557 

KALMAN-PALIVA, s.r.o. 65 316 63 631 88 251 72 319 237 207 

Společnosti ∆10/09 10-09 Pořadí 

Ridera Bohemia, a.s 75,03% 536929 1. 1698557 Polské uhlí, a.s. 

JUTO, spol. s r.o. 2,36% 5012 2. 1252519 Ridera Bohemia, a.s. 

BOHEMIACOAL, s.r.o. 14,85% 9816 3. 237207 KALMAN-PALIVA, s.r.o. 

Polské uhlí, a.s. 21,45% 299967 4. 216969 JUTO, spol. s r.o. 

KALMAN-PALIVA, s.r.o. 228,00% 164888 5. 75932 BOHEMIACOAL, s.r.o. 
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Tab. 11 Hospodářský výsledek 

  Společnosti 2006 2007 2008 2009 2010 

Hospodářský 
výsledek za běžné 

účetní období 
(v tis. Kč) 

Ridera Bohemia, a.s -1 282 8 638 1 248 25 328 16 229 

JUTO, spol. s r.o. 999 4 451 8 471 11 800 675 

BOHEMIACOAL, s.r.o. 4 331 110 113 321 606 

Polské uhlí, a.s. 47 932 48 558 63 408 32 218 12 089 

KALMAN-PALIVA, s.r.o. 203 772 266 357 404 

Společnosti ∆10/09 10-09 Pořadí 

Ridera Bohemia, a.s -35,92% -9099 1. 16229 Ridera Bohemia, a.s. 

JUTO, spol. s r.o. -94,28% -11125 2. 12089 Polské uhlí, a.s. 

BOHEMIACOAL, s.r.o. 88,79% 285 3. 675 JUTO, spol. s r.o. 

Polské uhlí, a.s. -62,48% -20129 4. 606 BOHEMIACOAL, s.r.o. 

KALMAN-PALIVA, s.r.o. 13,17% 47 5. 404 KALMAN-PALIVA, s.r.o. 

 

Nejvyšších celkových výnosů v roce 2010 dosáhlo Polské uhlí, a.s. v hodnotě 1 710 646 v tis. 

Kč s meziročním přírůstkem 71,24 %. Nejvyššího přírůstku celkových výnosů dosáhla 

KALMAN-PALIVA, s.r.o. s 226,95 % a také nejvyššího přírůstku celkových nákladů 228 %. 

První pozici ve výši celkových nákladů dosáhlo Polské uhlí, a.s. v hodnotě 1 698 557 v tis. Kč 

a celkovým přírůstkem 75,03 %. Nejvyššího hospodářského výsledku v roce 2010 dosahuje 

Ridera Bohemia, a.s., a to v celkové výši 16 229 v tis. Kč, je však důležité upozornit  

na meziroční pokles o 35, 92 %. Druhou pozici obsadila JUTO, spol. s r.o. s celkovou 

hodnotou 12 089 v tis. Kč a výrazným meziročním poklesem o 94, 28%. Naopak 

BOHEMIACOAL, s.r.o. dosáhla výrazného meziročního růstu s 88, 79 %. Poslední pozici 

obsadila KALMAN-PALIVA, s.r.o. s celkovou výší 404 v tis. Kč, ale přesto si udržela 

meziroční růst o 13,17 %. 
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Graf 1 Pořadí podniků podle vzdálenosti od ideálního bodu 

 

Graf 1 vyjadřuje vzdálenost podniků od tzv. "ideálního podniku". Ten je sestaven z nejlepších 

hodnot jednotlivých ukazatelů. 

Z vypočtených hodnot v tabulkách vyplývá, že za leadera vybrané skupiny podniků můžeme 

považovat Rideru Bohemii, a.s., která se z hlediska majetkové struktury a zdrojů krytí řadí 

jednoznačně na první pozici, tuto pozici si obhájila i přesto, že v posledním sledovaném roce 

klesly celkové výnosy o 2,73 % a celkové náklady stouply o 75,03 %, to však bylo 

zapříčiněno většími investicemi souvisejícími s provozem společnosti. Tento podnik však 

dosahoval optimálních hodnot téměř ve všech ekonomických ukazatelích. 
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Pořadí 

Ridera Bohemia, a.s. Polské uhlí, a.s. BOHEMIACOAL, s.r.o. 

JUTO, spol. s r.o. KALMAN-PALIVA, s.r.o. 
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5 Závěr 
 

V české republice je benchmarking ještě stále zahalen pod rouškou zpochybňování, 

neporozumění a mýtů. Tato bakalářská práce snad poodkryla a přiblížila pozitivní rysy  

a úskalí této metody a otevřela tak cestu k lepšímu poznání. Za nejvýznamnější pozitivní rys 

by se mohla považovat inspirace lepší realitou a tím i rozvoj znalostí všech skupin 

zaměstnanců. Jak již vyplývá z této práce, je benchmarking úspěšným nástrojem nejen pro 

rozvoj a zlepšení podniku, ale i pro radikální změnu organizační struktury a zvýšení 

výkonnosti zaměstnanců.  

Tato bakalářská práce se zabývala benchmarkingem vybraných podniků zaměřených na prodej 

tuhých paliv. Všechny tyto podniky sídlí v Moravskoslezském kraji. K zpracování benchmarkingu 

byla použita data z jejich výročních zpráv za posledních 5 let. Rozhodujícím rokem, to znamená 

rokem, podle něhož byly podniky porovnávány, byl rok 2010. Další roky byly uvedeny z toho 

důvodu, aby byl vidět jednotlivý vývoj a nemohlo tak dojít k zpochybnění údajů. Rok 2009 byl 

využit ke zjištění, zda se jednalo v daných ekonomických ukazatelích o meziroční pokles nebo 

růst. Cílem této práce bylo názorně ukázat, jak je možné benchmarking zpracovat. Benchmarking 

je určitě metoda užitečná, která pomáhá podnikům zvýšit své výkony či kvalitu, a to učením se od 

druhých.  

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

svého vedoucího práce vypracovala model zpracování benchmarkingu zaměřený na výkonový 

přístup, který je použitelný i v podnikové praxi. Tento vytvořený model je plně funkční a kromě 

využití v ekonomické praxi může být použit i pro výukové účely.   
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