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Summary 

 

The aim of my work is to describe the basic methods of benchmarking and apply 

them to a group of selected companies. These undertakings are engaged in stone 

mining. The first part is the definition of benchmarking, including its history. There 

are examples of persons who deal with this method. The second section describes 

the methods of benchmarking for each method are briefly covered as well as its 

advantages and disadvantages. In the practical part of the data are processed 

according to pre-selected indicators from the annual reports of individual 

companies for 2005 - 2009. In conclusion, the results are interpreted and 

determined leader of the group. 

 

Keywords: benchmarking, strategic benchmarking, performance benchmarking, 

process benchmarking 

 

 

Anotace 

 

Cílem mé práce je popsat základní metody benchmarkingu a aplikovat je na 

skupině vybraných podniků. Jedná se o podniky zabývající se těžbou kamene. 

V první části práce je vymezení pojmu benchmarking včetně jeho historie. Jsou 

zde uvedeny příklady osobností, jež se zabývaly touto metodou. V druhé části jsou 

popsány metody benchmarkingu, u každé metody jsou stručně zahrnuty i její 

výhody a nevýhody. V praktické části jsou zpracována data podle předem 

vybraných ukazatelů z výročních zpráv jednotlivých podniků za roky 2005 - 2009. 

V závěru jsou interpretovány výsledky a je stanovený tzv. leader skupiny.  

 

Klíčová slova: benchmarking, Strategický Benchmarking, Výkonový 

benchmarking, Procesní benchmarking 
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1. ÚVOD 

Pokud se v anglickém jazyce objeví přípona – ing, jeví se vše snadnější. 

„Benchmark + ing = benchmarking“. Musíme rozlišovat proces benchmarking a 

slůvko benchmark. Slovo benchmark lze vysvětlit jako „měření oproti referenčnímu 

bodu“ a pochází z oblasti geografického průzkumu. V  oblasti zlepšování kvality je 

benchmark dosažení úrovně „nejlepší ve své kategorii“. Právě dosáhne- li takové 

úrovně, stane se tím „referenčním bodem“ a normou excelence oproti podobným 

výkonům či procesům. Které můžeme měřit a srovnávat. Benchmarking tedy zle 

považovat za jakési kritérium pro srovnávání. [1] 

Benchmarking můžeme považovat jako metodu pro řízení kvality. Tato 

metoda je založena na zlepšování učením se od druhých, způsob řízení změny. 

Je to neustále trvající činnost, pomocí které se snažíme nalézt ty nejvhodnější 

praktické postupy vně organizace s podobnými funkcemi. Cílem je dosáhnout co 

možná nejlepších výkonů v naší organizaci. 

Benchmarking nelze přímo přeložit do českého jazyka, ale nejlépe lze 

přeložit jako  „porovnávací ukazatel“. [2] 

1.1. Definice Benchmarkingu 

Definice benchmarketingu se různí. Výstižně definoval benchmarking 

bývalý předseda představenstva Xerox Corporation, David Kearns: „Benchmarking 

je nepřetržitý proces poměřování produktů, služeb a praktik s údaji 

nejvýznamnějších konkurentů nebo odvětvových lídrů.“ [3] 

Další zdroj Commission briefing (1996)  document on benchmarking 

uvádí, že benchmarking je „kontinuální systematický proces na porovnávání 

výkonnosti organizace, funkcí nebo procesů s jejich nejlepšími v praxi existujícími 

analogy s cílem nejen dosáhnout stejných výsledků (výkonnosti), ale překonat je“. 

[4] 

javascript:void(0)
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 Robert C. Camp (1989), jedna z mnoha vůdčích osobností v 

benchmarkingu, definovala  

 benchmarking jako „proces, kdy hledáme nejlepší postupy v podnikání, 

které nás dovedou k nejlepším výsledkům“ 

APQC (American Productivity and Quality Center,1993)  uvádí, že 

benchmarking je „proces neustálého srovnávání a měření organizace oproti 

vůdčím firmám kdekoliv na světě, s cílem získat informace, které organizaci 

pomohou přijmout (a realizovat) aktivity, vedoucí ke zlepšení své vlastní 

výkonnosti.” 

Centre for Competitiveness (2003) v Dublinu uvádí: „Benchmarking je 

proces určený ke zvyšování výkonnosti prostřednictvím čerpání poznatků z 

nejlepších praktik a porozumění procesům, kterými toho lze dosáhnout. 

Benchmarking je především praktický přístup umožňující odhalení, ve kterých 

oblastech lze rychle zvýšit výkonnost.“ 

Já osobně mám nejraději definici „Benchmarking  je postup, při němž jsme 

tak skromní, že si uvědomíme, že někdo je na tom ještě lépe, než my a jsme 

natolik chytří, že se mu vyrovnáme nebo ho dokonce ještě předčíme“ od Ontario 

Municipal CAO's Benchmarking Initiative (OMBI, 2001) 

V České republice je s pojmem benchmarking spojována především 

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (2007), jejíž definice zní: 

„Benchmarking je neustálý a systematický proces, v němž podniky hodnotí vlastní 

výkony a porovnávají je s výkony jiných podniků podobné velikosti nebo 

podobného zaměření. Podniky tak prostřednictvím benchmarkingu mohou 

porozumět svým silným a slabým stránkám a stanovit cíle a strategie, které 

povedou ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.“ 

1.2. Historie Benchmarkingu 

První společností,  jež plně integrovala benchmarking do celé své 

organizace, byla firma XEROX. Na konci  70. let totiž nepřetržitě ztrácela podíl na 

reprografickém trhu. V průzkumech se prokázalo, že náklady na výrobu firmy 
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XEROX se rovnají prodejní ceně kopírek vyráběných v Japonsku. Manažeři  

XEROXu zjistili, že jedna z oblastí, v níž ztrácí, je skladové hospodářství. Po 

analýze činností konkurence firma zjistil, že společnost L.L.BEAN má proces 

skladového hospodářství na vysoké úrovni a začala s ní soutěžit. Tento proces 

nazvaný “benchmarking” firmu úplně proměnil. Metoda se osvědčila jako cenná 

technika pro zlepšování výkonu a její používání se rychle šířilo. [5] 

1.3. Význam benchmarkingu 

Význam benchmarketingu spočívá v tom, že prosazuje rovnováhu mezi 

stabilitou a inovačními změnami. Umožňuje studovat jak ostatní organizace 

dosáhly úspěchů ve svých postupech a funkcích. Tyto poznatky slouží jako 

vodítko pro to, co je třeba změnit, ale i pro to, co by mělo zůstat netknuto. Z toho 

vyplývá i jedna z předností benchmarketingu a to je proces osvojování si nových 

poznatků, který benchmarking vyvolává, a to i v oblastech, o nichž se myslelo, že 

nic takového nepotřebují. Staré americké pořekadlo tvrdí: „Neopravuj to, dokud se 

to neporouchá”. Skrývá se za tím přesvědčení, že člověk by se neměl snažit o 

prvotřídní postavení nebo dokonalost, ale měl by být spokojen s běžnými výrobky 

nebo postupy. [6] 

Bechmarketing tedy zaměřuje pozornost managementu tam, kam by měla 

být zaměřena, a sice na provozní obsah firemní činnosti. Současně zaměřuje 

pozornost zaměstnanců na to, co je významné pro krátkodobý i strategický úspěch 

firmy. To podporuje silný smysl pro umění podnikat a pro orientaci na výsledky, 

takže proces osvojování si nových poznatků probíhá v těch oblastech, jež mají 

zásadní význam jak pro firmu, tak pro zaměstnance. [7] 

Předmětem benchmarkingu může být výrobek, poskytovaná služba, určitá 

metoda, činnost, ale i pracovník (schopnosti, dovednosti, kvalifikace), určitý 

postup, proces či systém, jeho organizace nebo podnikání firmy jako celek. 

Vybraným vzorem může být: nejlepší předmět ve světovém měřítku, nejlepší 

předmět na určitém trhu (teritoriu, zemi ap.), předmět (výrobek, firma, země) 

dosahující lepších parametrů, než jaké vykazuje benchmarker, či předmět uvnitř 
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vlastního podniku (benchmarkera) vykazující lepší parametry, než předměty 

ostatní. [8] 

Zvláště japonci se ze všech sil snažili učit se od ostatních. Dosáhli od 

druhé světové války vynikajících úspěchů studiem výrobků, postupů a norem 

kvality jiných národů a následným dosažením ještě lepších výsledků. 

Názorné srovnání mezi Japonskem a Ruskem. Japonsko nemá téměř 

žádné přírodní zdroje. Má pouze rybolov a málo lesů. I přes tento nedostatek 

přírodních zdrojů dosáhlo Japonsko nejvyšší životní úrovně na světě. 

Naopak Rusko má přírodních zdrojů nadbytek: ropu, diamanty, zlato, uran, 

lesy a ornou půdu. Mají vše, na co si vzpomenete. Přesto dnes Rusko není 

schopno uživit své vlastní obyvatele, a to ani na základní úrovni. [9] 

Nejhlavnější funkcí benchmarketingu je tedy snižovat a vyrovnávat rozdíly 

konkurence. A v případě, že jsme konkurence schopní, vytvořit takový rozdíl, který 

nám bude zaručovat vlastní prospěch. 

1.4. Etický kodex benchmarkingu 

Jelikož se v benchmarkingu vychází z dat od konkurence, je nutné, aby se 

partneři podílející se na něm našli shodu ve vzájemném přístupu v podobě tzv. 

etického kodexu. Etický kodex vymezuje komutaci, vztahy a poskytování informací 

mezi partnery. Ač jsou zdroje dat veřejně přístupné, dochází i k zpřístupnění dat 

neveřejných. Tyto informace by mohly nějakým způsobem poškodí dobré jméno 

podniku. Z těchto důvodů se výsledky prezentují „anonymní“ formou. Po té si 

každý účastník benchmarkingu zvolí zda a jakým způsobem bude výsledná data 

zveřejňovat. Jde tedy o zásady chování při provádění srovnávacích studií. 

Vzorový etický kodex je sestaven na základě Evropských zásad chování a vychází 

ze „Zásad chování“ prosazovaných Mezinárodním  střediskem srovnávacích 

studií. Vzorový vzorec se skládá z šesti principů: 

1. Princip přípravy  
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Je důležité se na jednání s partnery vždy předem řádně připravit, aby čas 

na jednání byl využit efektivně. Navrhněte partnerovi dotazník, který mu pomůže 

předat vám data, která potřebujete. 

2. Princip kontaktu  

Respektujte firemní kulturu druhé organizace, dohodněte se na pravidlech 

postupů a tyto pravidla dodržujte. Pracujte s kontaktními osobami, které k tomu 

byly určeny. Dohodněte se s kontaktní osobou, jak bude studie probíhat a kdo za 

ni bude zodpovědný. Jméno kontaktní osoby nezveřejňujte bez jejího souhlasu. 

3. Princip výměny  

Poskytněte druhé straně stejné služby. Snažte se, aby komunikace byla 

srozumitelná, buďte otevření a vyjadřujte se jasně. Dohodněte se, kdo co 

očekává, aby se předešlo nedorozuměním. 

4. Princip důvěrnosti  

Nesdělujte informace, co vám byly svěřený třetím stranám. Snažte se o 

diskrétnost. Před zveřejněním výsledků vždy požádejte o souhlas druhé 

organizace. 

5. Princip zákonnosti 

Vyskytnou – li se data nezákonná, poraďte se s právníkem. Nezveřejňujte 

data vyzrazená osobou, která je vázaná mlčenlivostí. 

6. Princip splnění 

Každou studii plňte vždy v čas a snažte se ke spokojenosti všech 

partnerů. 

 

Tento kodex není dokumentem právně závazným. Účastníci každého 

benchmarkingu by si měli kodex upravit podle svých podmínek. S ostatními 

stranami se dohodnout na jeho dodržování a také ho dodržovat. 
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1.5. Benchcleaning 

Ruku v ruce s benchmarkingem probíhá i benchlearning. Benchlearning 

(proces osvojování si nových poznatků na základě benchmarketingu) proces, 

jehož cílem je přizpůsobit lidi praxi jejich partnerské organizace v benchmarkingu, 

odstraňuje všechny možné ochranné brýle a uvolňuje lidské myšlení, vytváří v 

pravém slova smyslu organizaci vstřebávající nové poznatky. [10] 

2. METODY BENCHMARKINGU 

Prvním členěním benchmarkingu je podle toho, jaké subjekty jím 

srovnáváme. Máme tři základní druhy: 

 strategický 

 výkonnostní 

 taktický 

 

2.1. Strategický Benchmarking (strategic benchmarking) 

Jde o způsob srovnávání konkurence. Snaží se odhalit a napodobit 

strategie, jež činí úspěšné podniky úspěšné. Tento způsob benchmarkingu lze 

využít k analýze strategických cílů při hledání alternativních činností. Posuzuje 

strategie a rozhodnutí, které učinili jiné organizace s cílem získat informace ke 

zlepšení vlastní strategie plánování. Součástí strategického pozorování mohou být 

jak krátkodobé, tak dlouhodobé cíle. Proto mohou být krátkodobé strategie 

převzaty od jiného partnera než ty dlouhodobé. 

2.2. Výkonový benchmarking (performance benchmarking) 

Výkonový benchmarking je založený na datech. Jeho úkolem je zjistit, jaká 

je výkonnost organizace pomocí vybraného souboru měřítek, a to často mezi 

konkurenty. Nejčastěji se hodnotí parametry související s kvalitou a produktivitou. 

Tento typ benchmarkingu je prováděn jako konsorciální, což znamená, že jej 

provádí více organizací a to za pomocí benchmarkingového centra. 
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Výhody této metody představují především to, že jde o užitečný způsob 

identifikování rozdílu ve výkonnosti mezi subjekty provádějícími benchmarking a 

také to, že se může ukázat, kde se potřebuje organizace nejvíce zlepšit. 

Nevýhodou ovšem je, že organizace nezjistí přímo postupy, které vedly k vysoké 

výkonnosti. Proto je výhodné výkonnostní benchmarking doplnit metodou 

procesní. [11] 

2.3. Procesní benchmarking (process benchmarking) 

Procesní benchmarking měří individuální výkonnost procesu a jeho 

funkčnost oproti organizacím, které jsou vůdčími (nejlepšími) v provádění těchto 

procesů. Hledá tedy nejlepší praktiky v realizaci jednotlivých procesů. 

Benchmarking procesní na rozdíl od výkonnostního vyžaduje návštěvu partnerů a 

důkladnou přípravu, tzn. tvorbu procesních map pracovních postupů k provedení 

porovnání a rozboru. Výhodou této metody je, že organizace může přesně zjistit v 

jaké oblasti se zlepšit a jak tohoto zlepšení dosáhnout. Nevýhoda tohoto 

benchmarkingu je, že si firmy volí nevhodné partnery na porovnávání. Dále 

můžeme členit benchmarking na interní a externí. Jde o členěné podle toho, kde 

se benchmarking uskutečňuje a kdo jsou jeho partneři. [12] 

2.4. Interní benchmarking 

Tato metoda se týká srovnávání v rámci stejné organizace, tj. např. mezi 

dceřinými společnostmi, pobočkami, prodejními skupinami atd. Výhodou této 

metody je zlepšení komunikace a spolupráce v organizaci. Další výhodou je 

poměrně rychlá realizace, neboť se realizuje z vlastních zdrojů. Interní 

benchmarking může sloužit jako příprava benchmarkingu externího. 

2.5. Externí benchmarking 

Sestavuje se z informací získaných od konkurenčních organizací. Tento 

druh benchmarkingu je většinou uskutečňovaný nezávislými organizacemi. Externí 

benchmaking vysoce převyšuje interní benchmarking, přesto velmi rychle naráží 
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na omezení, protože se díky němu můžeme konkurenci vyrovnat, ale ne ji předčít.. 

Musíme počítat s tím, že konkurence se neustále zlepšuje, chrání si své 

informace, nové postupy. Riziko tohoto typu benchmarkingu spočívá v zaměření 

se na konkurenční faktory místo na vyhledávání nejlepší výkonnosti. 

2.6. Externí odvětvový (funkční) benchmarking 

Jde o srovnání podobných funkcí v rámci téhož odvětví nebo organizační 

výkonnost s výkonností vůdčí firmy v odvětví. Cílem je nalézt ideální chování 

kdekoli je to možné. Funkční benchmarking zle považovat za preciznější formu 

externího benchmarkingu. Porovnávají se zde podobné funkce bez ohledu na typ 

oboru. Partnery zle tedy najít téměř všude. (Karlof, B., Ostblom, S., 1993) 

2.7. Externí odvětvově nezávislý (generický) benchmarking 

Je zaměřený na přesahy mnoha činností. Cílem je nalézt příklady nového 

inovačního potenciálu, špičkové výkonnosti a ideálního chování bez ohledu na 

obor, v němž podnik funguje. U této metody jde většinou o porovnávání procesů, 

se záměrem podnítit optimalizaci dílčích procesů nebo celého postupu. Odvětvově 

nezávislý benchmarking je považován za „samotnou podstatu“ benchmarkingu, 

protože ním lze určit nejvyšší zlepšení výkonnosti. [13] 

3. STANDARDIZACE DAT 

3.1. Výběr podniků 

Benchmarking jsem zpracovávala metodou výkonového benchmarkingu. 

K vypracování benchmarkingu jsem si vybrala pět podniků zabývajících se těžbou 

kamene. Jsou to: 

 KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. 

 KÁMEN Zbraslav, spol. s r. o.  

 FOSPOL a. s. 

 Lomy Mořina spol. s.r.o. 

 Kamenolom Císařský a.s. 
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3.2. Charakteristika vybraných podniků 

KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o.  

KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. je společnost se sídlem v Českém 

Krumlově. Zabývá se těžbou a zpracováním drceného kameniva. Společnost byla 

založena privatizací státního podniku Kamenolomy Český Krumlov. Výhodou 

tohoto podniku je pořízení nejmodernější mobilní drtící linky. Díky které je 

společnosti schopna pokrýt nárazové požadavky trhu, zejména při významných 

infrastrukturních stavbách. [14]  

 

Obrázek 1 Kámen a písek spol. s.r.o. 

KÁMEN Zbraslav, spol. s r. o.  

Společnost vznikla v roce 1994 transformací štěrkovny Zbraslav, jako části 

bývalého státního podniku Středokámen Praha, se zaměřením na těžbu a 

zpracování kamene a štěrkopísku. V současné době společnost provozuje již pět 

lomů (Zbraslav, Sýkořice, Všestary, Bělice a Dobkovičky) a tři štěrkopískovny 

(Uhy, Ledčice a Mohelnice). Produkce směřuje do celé České republiky, díky 

vysoké kvalitě je velmi žádaná. [15] 

  

Obrázek 2 Kámen Zbraslav 
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FOSPOL a. s. 

Společnost FOSPOL vznikla privatizací úseku lomového hospodářství 

tehdejší akciové společnosti CEVA Prachovice v roce 1991. Hlavní činností 

společnosti je poskytování služeb při povrchovém dobývání hornin, především 

vrtných, trhacích a zemních prací. K realizaci těchto prací je společnost dobře 

vybavena moderní technikou a přiměřeným počtem pracovníků s odpovídající 

kvalifikací a dlouholetými zkušenostmi. [16]  

 

Obrázek 3 FOSPOL 

Lomy Mořina spol. s.r.o. 

Společnost se zabývá těžbou a úpravou vápence pro chemické využití a 

vápence vhodné jako stavební kamenivo. Vznikla v roce 1994. [17] 

 

Obrázek 4 Lomy Mořina spol. s.r.o. 

Kamenolom Císařský a.s. 

Lom Císařský produkuje kvalitní drcené kamenivo, surovinou je čedič. 

Kamenolom Císařský, a.s. je společnost, která vznikla zapsáním do obchodního 

rejstříku 2004 sloučením lomů Svržno a lomu Císařský. Ke dni 15. 2. 2005 byla 
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podepsána smlouva o prodeji společnosti Kamenolom Císařský, a.s. COLASU SA. 

[18] 

 

Obrázek 5 Colas 

3.3. Zpracování benchmarkingu 

Jak je již uvedeno výše, k zpracování benchmarkingu bylo použito pět 

podniků zabývajících se těžbou kamene. Veškeré údaje jsou vybrány z výročních 

zpráv podniků dostupných online. Údaje byly zpracovány v Microsoft Excel a po té 

vloženy do Microsoft Word. V následujících tabulkách jsou zpracovány údaje za 

roky 2005 – 2009.  Tedy za pět let, aby vynesené hodnoty byl znát jednotlivý vývoj 

ve společnostech, jak v číselných výsledcích, tak v grafických. Tabulky jsou vždy 

rozděleny do dvou částí. V první části jsou obsaženy data za jednotlivé roky, 

v druhé části se porovnávají data za roky 2008 a 2009 a pořadí podniků. 

Z dostupných dat jsem použila ukazatele stálá aktiva a s tím související podíl na 

stálých aktivech skupiny a podíl aktiv na jednotku výkonu. Dále výkony ve 

fyzických jednotkách a podíl na trhu, celkové výnosy a podíl na trhu, hospodářský 

výsledek, hrubá výnosnost, náklady a s tím související nákladová marže, vlastní 

kapitál a kapitálová přiměřenost. 
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Aktiva – objem aktiv, podíl na skupině a výkonu 
Tabulka 1 Aktiva celkem 

        

3.1 Kámen a písek spol. s.r.o. 300 526 357 161 388 406 627 812 716 228 

Aktiva 
Kámen Zbraslav spol. 
s.r.o. 43 128 75 550 81 299 78 068 80 903 

celkem Lomy Mořina spol.s.r.o. 35 179 44 488 49 015 42 926 38 525 

(tis. Kč) FOSPOL 400 838 236 577 312 974 275 879 217 731 

  Kamenolon Císařský a.s. 12 078 9 976 12 350 10 635 25 012 

 
Tabulka 2 Podíl stálá aktiva/aktiva skupiny 

        

3.2 Kámen a písek spol. s.r.o. 37,96% 49,35% 46,02% 60,64% 66,42% 

Podíl  
Kámen Zbraslav spol. 
s.r.o. 5,45% 10,44% 9,63% 7,54% 7,50% 

Stálá 
aktiva/aktiva 
skupiny 

Lomy Mořina spol.s.r.o. 4,44% 6,15% 5,81% 4,15% 3,57% 

FOSPOL 50,63% 32,69% 37,08% 26,65% 20,19% 

Kamenolon Císařský a.s. 1,53% 1,38% 1,46% 1,03% 2,32% 

 

  

       Pořadí 




Kámen a písek 
spol. s.r.o. 808 643,00 14,1% 84,4% 

88 
416 

239 
406 1. 716 228   

Kámen a 
písek spol. 
s.r.o. 

Kámen Zbraslav 
spol. s.r.o. 95 210,00 3,6% -0,5% 2 835 -3 231 2. 217 731   FOSPOL 

Lomy Mořina 
spol.s.r.o. 43 566,00 -10,3% -21,4% -4 401 -6 089 3. 80 903   

Kámen 
Zbraslav 
spol. s.r.o. 

FOSPOL 190 726,00 -21,1% -30,4% 
-58 
148 -37 095 4. 38 525   

Lomy Mořina 
spol.s.r.o. 

Kamenolon 
Císařský a.s. 21 968,00 135,2% 102,5% 

14 
377 -1 715 5. 25 012   

Kamenolon 
Císařský a.s. 

       Pořadí 



 

Kámen a písek 
spol. s.r.o. 69,70% 9,5% 44,3% 5,78% 20,40% 1. 66,42%   

Kámen a 
písek spol. 
s.r.o. 

Kámen Zbraslav 
spol. s.r.o. 8,21% -0,5% -22,1% -0,04% -2,13% 2. 20,19%   FOSPOL 

Lomy Mořina 
spol.s.r.o. 3,76% -13,8% -38,5% -0,57% -2,23% 3. 7,50%   

Kámen 
Zbraslav 
spol. s.r.o. 

FOSPOL 16,44% -24,2% -45,6% -6,46% 
-

16,89% 4. 3,57%   

Lomy 
Mořina 
spol.s.r.o. 

Kamenolon 
Císařský a.s. 1,89% 125,8% 58,5% 1,29% 0,86% 5. 2,32%   

Kamenolon 
Císařský 
a.s. 
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Tabulka 3 Podíl aktiv na jednotku výkonu 

        

3.3 
Kámen a písek spol. 
s.r.o. 0,99 0,92 1,04 1,61 1,90 

Podíl  
Kámen Zbraslav spol. 
s.r.o. 0,04 0,07 0,08 0,08 0,07 

Aktiva 
na 
jednotku 
výkonu 

Lomy Mořina spol.s.r.o. 0,19 0,21 0,22 0,20 0,18 

FOSPOL 2,81 1,56 1,79 0,98 1,16 

Kamenolon Císařský a.s. 0,17 0,10 0,11 0,10 0,21 

 
      

 

Komentář 

V roce 2009 je podle stálých aktiv první v pořadí podnik Kámen a písek 

spol. s.r.o. Jeho aktiva činí 716 228 v tis. Kč. Jako poslední se umístil podnik 

Kamenolom císařský a.s. se stálými aktivy 25 012 v tis. Kč. Když se podíváme na 

tabulku Podíl stálých aktiv a aktiva skupiny, zjístíme, že nejvíce má společnost 

Kámen a písek spol. s.r.o.  a to s 66,42%, na konci se opět objevila společnost 

Kamenolom Císařský a.s. s pouhými 2, 32%. Pokud se zaměříme na podíl aktiv 

na jednotku výkonu opět se nám na prvním místě zobrazí Společnost Kámen a 

písek spol. s.r.o.  s 1,9% podílu. Na poslední příčce ovšem došlo ke změně, 

Kamenolom Císařský a.s. se nám vyšplhal až na třetí příčku, za to Kámen 

Zbraslav se propadla až na páté místo a to s hodnotou 0,07%. 

 

 

 

   



 



 Pořadí   

Kámen a písek spol. 
s.r.o. 2,00 0,2% 83,1% 0,29 0,57 1. 

1,90
%   

Kámen a písek 
spol. s.r.o. 

Kámen Zbraslav 
spol. s.r.o. 0,00 -4,6% -9,7% 0,00 0,00 2. 

1,16
% 

 
FOSPOL 

Lomy Mořina 
spol.s.r.o. 0,00 -5,8% 

-
16,2% -0,01 -0,02 3. 

0,21
% 

 

Kamenolon 
Císařský a.s. 

FOSPOL 0,00 19,0% 
-

35,2% 0,19 -0,82 4. 
0,18

% 
 

Lomy Mořina 
spol.s.r.o. 

Kamenolon Císařský 
a.s. 0,00 

106,9
% 94,0% 0,11 -0,01 5. 

0,07
%   

Kámen Zbraslav 
spol. s.r.o. 
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Výnosy, náklady, hospodářský výsledek 
Tabulka 4 Výnosy celkem 

    2005 2006 2007 2008 2009 

4.1 
Kámen a písek spol. 
s.r.o. 364 401 389 407 386 

Výnosy 
celkem 

Kámen Zbraslav spol. 
s.r.o. 2 180 2 220 2 084 300 

2 
494 

(mKč) Lomy Mořina spol.s.r.o. 198 455 470 1 895 434 

  FOSPOL 300 311 361 581 388 

  
Kamenolon Císařský 
a.s. 161 214 253 240 248 

 

Tabulka 5 Náklady celkem 

    2005 2006 2007 2008 2009 

7.1 
Kámen a písek 
spol. s.r.o. 324 236 338 170 330 473 339 244 319 319 

Náklady 
Kámen Zbraslav 
spol. s.r.o. 2 098 125 2 108 176 

1 937 
709 256 734 2 379 223 

(tis. Kč) 
Lomy Mořina 
spol.s.r.o. 196 498 453 499 468 270 1 894 334 432 704 

  FOSPOL 289 467 301 452 351 848 576 210 387 691 

  
Kamenolon 
Císařský a.s. 158 796 207 109 244 006 229 147 243 338 

     Podíl 1R Podíl 5R   Pořadí 2 009 

Kámen a písek 
spol. s.r.o. 

327 
660 -6% -19 925 13088,9% 16895,9% 1. 

2 379 
223 

Kámen 
Zbraslav spol. 
s.r.o. 

Kámen Zbraslav 
spol. s.r.o. 

1 369 
220 827% 

2 122 
489 97524,3% 89827,6% 2. 

432 
704 

Lomy Mořina 
spol.s.r.o. 

Lomy Mořina 
spol.s.r.o. 

1 263 
035 -77% 

-1 461 
630 17736,5% 35248,8% 3. 

387 
691 FOSPOL 

FOSPOL 
522 
695 -33% 

-188 
519 15891,5% 19507,1% 4. 

319 
319 

Kámen a 
písek spol. 
s.r.o. 

Kamenolon 
Císařský a.s. 

273 
816 6% 14 191 9974,4% 11074,0% 5. 

243 
338 

Kamenolon 
Císařský a.s. 

 

  

         Pořadí 
 

2009 

Kámen a písek spol. 
s.r.o. 404 -5% 5% -21 18 1. 2 494 

Kámen Zbraslav 
spol. s.r.o. 

Kámen Zbraslav spol. 
s.r.o. 1 468 731% -86% 2 194 -1 784 2. 434 

Lomy Mořina 
spol.s.r.o. 

Lomy Mořina 
spol.s.r.o. 1 264 -77% 303% -1 461 1 425 3. 388 FOSPOL 

FOSPOL 522 -33% 61% -193 220 4. 386 
Kámen a písek 
spol. s.r.o. 

Kamenolon Císařský 
a.s. 283 3% -5% 8 -13 5. 248 

Kamenolon 
Císařský a.s. 

A
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Tabulka 6 Hospodářský výsledek 

    2005 2006 2007 2008 2009 

6.3 

Kámen a písek spol. 
s.r.o. 39 520 62 414 58 520 67 852 66 361 

HV za účetní 
období 

Kámen Zbraslav 
spol. s.r.o. 81 783 111 632 468 270 567 114 859 

(tis. Kč) 

Lomy Mořina 
spol.s.r.o. 1 169 1 495 1 626 633 810 

  FOSPOL 10 857 9 678 9 504 4 980 585 

  

Kamenolon Císařský 
a.s. 2 518 7 005 9 048 10 535 4 436 

     Podíl 1R Podíl 5R Pořadí 2009 

Kámen a písek spol. 
s.r.o. 76 669 -2% -1 491 1566,2% 1591,7% 1. 

114 
859  

Kámen 
Zbraslav 
spol. s.r.o. 

Kámen Zbraslav 
spol. s.r.o. 141 948 20157% 114 292 2710,8% 4197,6% 2. 

66 
361  

Kámen a 
písek spol. 
s.r.o. 

Lomy Mořina 
spol.s.r.o. 673 28% 177 19,1% 31,0% 3. 

4 
436  

Kamenolon 
Císařský 
a.s. 

FOSPOL -452 -88% -4 395 13,8% 192,3% 4. 810  

Lomy 
Mořina 
spol.s.r.o. 

Kamenolon Císařský 
a.s. 8 918 -58% -6 099 104,7% 181,2% 5. 585  FOSPOL 

 

Tabulka 7 Hrubá výnosnost 

    2005 2006 2007 2008 2009 

6.2 

Kámen a písek spol. 
s.r.o. 76,1% 83,8% 81,4% 80,1% 80,7% 

Hrubá 

výnosnost 

Kámen Zbraslav spol. 
s.r.o. 3036,5% 3092,1% 2902,4% 461,0% 3137,8% 

(účetní) 

Lomy Mořina 
spol.s.r.o. 561,9% 1142,2% 1005,1% 4122,1% 1064,5% 

Výnosy/ FOSPOL 104,0% 97,6% 131,5% 197,0% 157,1% 

průměrná 

aktiva) 

Kamenolon Císařský 
a.s. 1151,4% 1941,7% 2266,9% 2085,6% 1390,2% 

   Ø 3Y Ø 5Y 
 

  Pořadí 2009 

Kámen a písek spol. 
s.r.o. 56,3% 80,7% 80,4%     1. 3137,8% 

Kámen 
Zbraslav spol. 
s.r.o. 

Kámen Zbraslav 
spol. s.r.o. 1772,4% 2167,0% 2526,0%     2. 1390,2% 

Kamenolon 
Císařský a.s. 

Lomy Mořina 
spol.s.r.o. 3032,5% 2063,9% 1579,2%     3. 1064,5% 

Lomy Mořina 
spol.s.r.o. 

FOSPOL 228,9% 161,9% 137,4%     4. 157,1% FOSPOL 

Kamenolon 
Císařský a.s. 1472,2% 1914,2% 1767,1%     5. 80,7% 

Kámen a písek 
spol. s.r.o. 
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Tabulka 8 Nákladová marže 

    2005 2006 2007 2008 2009 

7.2 
Kámen a písek 
spol. s.r.o. 67,83% 70,74% 69,13% 70,97% 66,80% 

Nákladová 
marže 

Kámen Zbraslav 
spol. s.r.o. 2922,60% 2936,60% 2699,15% 357,62% 3314,16% 

Náklady / 
prům. aktiva 

Lomy Mořina 
spol.s.r.o. 558,57% 1079,08% 1114,22% 4507,46% 1029,60% 

(tis. Kč) FOSPOL 72,22% 104,38% 121,83% 199,52% 134,24% 

  
Kamenolon 
Císařský a.s. 1314,75% 1478,27% 1741,63% 1635,57% 1736,86% 

           Pořadí 2 009 

Kámen a 
písek spol. 
s.r.o. 45,66% -4,17% 1,83% -4,17% 1,83% 1. 3314,16% 

Kámen 
Zbraslav 
spol. s.r.o. 

Kámen 
Zbraslav 
spol. s.r.o. 1616,04% 2956,54% 

-
2341,53% 2956,54% 

-
2341,53% 2. 1736,86% 

Kamenolon 
Císařský 
a.s. 

Lomy 
Mořina 
spol.s.r.o. 3030,87% 

-
3477,87% 3393,24% -3477,87% 3393,24% 3. 1029,60% 

Lomy 
Mořina 
spol.s.r.o. 

FOSPOL 229,14% -65,28% 77,69% -65,28% 77,69% 4. 134,24% FOSPOL 

Kamenolon 
Císařský 
a.s. 1425,75% 101,29% -106,06% 101,29% -106,06% 5. 66,80% 

Kámen a 
písek spol. 
s.r.o. 

Tabulka 9 Podíl na trhu 

    2005 2006 2007 2008 2009 

4.2 
Kámen a písek spol. 
s.r.o. 11,4% 11,1% 10,9% 11,9% 9,8% 

Podíl na trhu 
Kámen Zbraslav spol. 
s.r.o. 68,1% 61,7% 58,6% 8,8% 63,2% 

výnosy celkem Lomy Mořina spol.s.r.o. 6,2% 12,6% 13,2% 55,4% 11,0% 

  FOSPOL 9,4% 9,8% 11,5% 13,5% 13,5% 

  Kamenolon Císařský a.s. 5,0% 5,9% 7,1% 7,0% 6,3% 

 

Komentář 

Na prvních příčkách se opět objevila společnost Kámen Zbraslav spol. 

s.r.o. a to ve vztahu s celkovými výnosy, náklady i hospodářským výsledkem a to 

s hodnotou 114 859 v tis. Kč. Nejmenších hodnot v nákladech a výnosech dosáhl 

           Pořadí 2 009 

Kámen a písek spol. 
s.r.o. 10,3% -2,1% 1,0%     1. 63,15% 

Kámen Zbraslav spol. 
s.r.o. 

Kámen Zbraslav spol. 
s.r.o. 37,2% 54,4% -49,8%     2. 13,50% FOSPOL 

Lomy Mořina spol.s.r.o. 32,1% -44,4% 42,1%     3. 10,98% Lomy Mořina spol.s.r.o. 

FOSPOL 13,2% 0,0% 2,0%     4. 9,77% 
Kámen a písek spol. 
s.r.o. 

Kamenolon Císařský a.s. 7,2% -0,7% -0,1%     5. 6,27% 
Kamenolon Císařský 
a.s. 
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podnik Kamenolom Císařský. Ovšem nejmenší hospodářský výsledek má 

společnost FOSPOL a to 585 tis. Kč. Co se hospodářského výsledku týče, 

všechny firmy dosáhly zisku, když FOSPOL, Kámen a písek spol. s.r.o. a 

Kamenolom Císařský a.s. oproti loňskému roku poklesly, což je zapříčiněno 

zvýšenými náklady. V hrubé výnosnosti, nákladové marži a se opět umístila jako 

první společnost Kámen Zbraslav spol. s.r.o. Ovšem na poslední příčce je 

společnost kámen a písek spol. s.r.o. Co se týče podílu na trhu s 63,15% se 

umístila na prvním místě společnost Kámen Zbraslav spol. s.r.o. a s 6,27% tedy 

na posledním místě společnost Kamenolom Císařský a.s. 

Vlastní kapitál, kapitálová přiměřenost 

Tabulka 10 Vlastní kapitá 

 

  

        

Vlastní 
kapitál 

Kámen a písek spol. 
s.r.o. 241 22 24 275 289 

(účetní 
hodnota) 

Kámen Zbraslav spol. 
s.r.o. 267 251 342 357 423 

  
Lomy Mořina 
spol.s.r.o. 371 37 362 36 364 

  FOSPOL 166 17 499 46 47 

  
Kamenolon Císařský 
a.s. 262 269 278 289 288 

       Pořadí  

Kámen a písek spol. 
s.r.o. 274,00 5,0% 

1108,1
% 14 251 1. 423   

Kámen 
Zbraslav 
spol. 
s.r.o. 

Kámen Zbraslav spol. 
s.r.o. 454,00 18,7% 23,6% 67 14 2. 364   

Lomy 
Mořina 
spol.s.r.o. 

Lomy Mořina 
spol.s.r.o. 229,00 

903,1
% 0,3% 327 -326 3. 289   

Kámen a 
písek 
spol. 
s.r.o. 

FOSPOL 93,00 1,3% -90,6% 1 -452 4. 288   

Kamenolo
n 
Císařský 
a.s. 

Kamenolon Císařský 
a.s. 299,00 -0,2% 3,6% -1 11 5. 47   FOSPOL 
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Tabulka 11 Vlastní kapitál umístěný 

        



  

Vlastní kapitál 
Kámen a písek spol. 
s.r.o. 123 10 19 163 176   

 

umístěný 
Kámen Zbraslav 
spol. s.r.o. 132 156 177 182 238   

  
Lomy Mořina 
spol.s.r.o. 196 16 250 18 183   

  FOSPOL 78 7 178 24 27   

  
Kamenolon Císařský 
a.s. 145 198 155 140 201   



  



  Pořadí  

Kámen a písek 
spol. s.r.o. 176,00 8,0% 826,3% 13 144 1. 238   

Kámen Zbraslav spol. 
s.r.o. 

Kámen 
Zbraslav spol. 

s.r.o. 248,00 30,8% 34,5% 56 5 2. 201   
Kamenolon Císařský 
a.s. 

Lomy Mořina 
spol.s.r.o. 125,00 916,7% -26,8% 165 -232 3. 183   Lomy Mořina spol.s.r.o. 

FOSPOL 37,00 12,5% -84,8% 3 -154 4. 176   
Kámen a písek spol. 
s.r.o. 

Kamenolon 
Císařský a.s. 184,00 43,6% 29,7% 61 -15 5. 27   FOSPOL 

 
Tabulka 12 Vlastní kapitál disponibilní 

        

Vlastní 
kapitál 

Kámen a písek spol. 
s.r.o. 118 12 5 112 113 

umístěný 
Kámen Zbraslav spol. 
s.r.o. 135 95 165 175 185 

  Lomy mořina spol.s.r.o. 175 21 112 18 181 

  FOSPOL 88 10 321 22 20 

  Kamenolon Císařský a.s. 117 71 123 149 87 

      

Pořad

í  

Kámen a písek spol. 
s.r.o. 98,00 0,8% 

2202,4
% 1 107 1. 185   

Kámen 
Zbraslav 
spol. s.r.o. 

Kámen Zbraslav spol. 
s.r.o. 

205,0
0 6,1% 12,0% 11 9 2. 181   

Lomy 
Mořina 
spol.s.r.o. 

Lomy mořina 
spol.s.r.o. 

104,0
0 

889,7
% 60,7% 162 -94 3. 113   

Kámen a 
písek spol. 
s.r.o. 

FOSPOL 55,00 -10,8% -93,8% -2 -298 4. 87   

Kamenolo
n Císařský 
a.s. 

Kamenolon Císařský 
a.s. 

115,0
0 -41,5% -29,3% -62 26 5. 20   FOSPOL 
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Tabulka 13 Kapitálová přiměřenost 

        

  
Kámen a písek spol. 
s.r.o. 

67,59
% 97,19% 94,52% 57,52% 54,15% 

Kapitálová  
Kámen Zbraslav 
spol. s.r.o. 

84,34
% 83,54% 82,10% 84,05% 77,54% 

Přiměřenos
t (mKč) 

Lomy mořina 
spol.s.r.o. 

52,80
% 96,21% 40,15% 95,62% 55,68% 

FOSPOL 

-
27,58

% 88,58% -107,55% 74,73% 63,19% 

Kamenolon Císařský 
a.s. 

50,69
% 32,52% 50,41% 55,87% 35,65% 

       Pořadí   

Kámen a písek 
spol. s.r.o. 

15,92
% -5,9% -42,7% -3,37% -40,37% 1. 77,54%   

Kámen 
Zbraslav 
spol. s.r.o. 

Kámen 
Zbraslav spol. 
s.r.o. 

49,48
% -7,7% -5,6% -6,51% -4,56% 2. 55,68%   

Lomy 
Mořina 
spol.s.r.o. 

Lomy mořina 
spol.s.r.o. 

17,18
% 

-
41,8% 38,7% 

-
39,94% 15,54% 3. 54,15%   

Kámen a 
písek 
spol.s.r.o. 

FOSPOL 3,89% 
-

15,4% -158,8% 
-

11,54% 170,74% 4. 35,65%   

Kamenolo
n Císařský 
a.s. 

Kamenolon 
Císařský a.s. 

13,54
% 

-
36,2% -29,3% 

-
20,22% -14,76% 5. 29,68%   FOSPOL 

 

Komentář: 

Všechny tyto údaje vychází ze základního kapitálu, který je uveden v první 

tabulce a vyhodnocen. Největší vlastní kapitál za rok 2009 má společnost Kámen 

Zbraslav spol. s.r.o. a to ve výši 423 mKč. Nejmenší má naopak společnost 

FOSPOL a činí 248 mKč. Další ukazatel je kapitál umístěný - obsahuje 

dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, zásoby a náklady 

příštích období. Nejlépe je na tom opět podnik Kámen Zbraslav spol. s.r.o. a 

nejhůře FOSPOL, stejné je tomu i u kapitálu disponibilního, ten uvádí rozdíl mezi 

vlastního kapitálu a vlastním kapitálem umístěným. Poslední ukazatel je kapitálová 

přiměřenost, což je podíl vlastního kapitálu disponibilního a aktivy podniku. Jako 

ve většině případech vede opět podnik Kámen Zbraslav spol.s.r.o., další v pořadí 

je Lomy Mořina spol.s.r.o.  
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4. STANOVENÍ VZDÁLENOSTI PODNIKŮ OD LEADERA SKUPINY 

      

    

        

směrod. 
odchylka. 

  
 

součet 
standardů 

 

median standard 
  0,0 333984,9 3,3 
 

46 7 

  
0,6 

 
15 4 

  
0,6 

 
7 3 

  
0,4 

 
2 1 

  
0,0 

 
0 0 

  
0,0 

 
-1 -1 

  
0,0 

 
-2 -1 

  
0,0 

 
-2 -1 

  
0,0 

 
-2 -1 

 

Obrázek 6 Pořadí podniků podle vzdálenosti od ideálního podniku 
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Tento graf vyjadřuje  vzdálenost podniků od tzv. "ideálního podniku". Ten 

je sestaven z nejlepších hodnot jednotlivých ukazatelů. Vzdálenost byla 

vypočítána pomocí tzv. Euklidovy metriky, v podstatě podle Pythagorovy věty 

aplikované do n-rozměrného prostoru.  

Vzorec pro výpočet vzdálenosti dvou bodů v prostoru je následující: 

 

 

 

 
Jako leader vybrané skupiny podniků a tedy podnik s nejmenší 

vzdáleností od tzv. ideálního podniku, se ukázal jednoznačně podnik Kámen a 

písek spol. s.r.o., který vedl v ukazatelích jako jsou aktiva, aktiva na skupinu 

a podíl aktiv na výkon. Jako druhá se umístila společnost FOSPOL, která je také 

velmi silná v aktivech, většinou se umísťovala na druhých příčkách co se aktiv a 

nákladů týče. I v podílu na trhu obsadila druhé místo. Ve středu se objevil podnik 

Lomy Mořina spol. s.r.o. I v tabulkových hodnotách obsazovala často zlatý střed. 

Nejdále od tzv. ideální podniku se umístili podniky Kámen Zbraslav spol. s.r.o. a 

Kamenolom Císařský a.s., jejich špatná pozice je způsobena především nízkými 

aktivy a aktivy na jednotku výkonu. 

5. ZÁVĚR 

V bakalářské práci jsem tvořila benchmarking vybrané skupiny podniků. 

Vybrala jsem si pět podniků zabývajících se těžbou kamene. Data jsou obsažena 

z výročních zpráv jednotlivých podniků za pět let a to sice roky 2005 až 2009. 

Podniky jsem porovnávala podle posledního roku a tedy roku 2009.  

Cílem této práce bylo vypracovat benchmarking skupiny podniků a 

stanovit tzv. leadera porovnávaných podniků. Podle mého názoru je tato metoda 

velmi užitečná v praxi. Podniky mohou zjistit, v čem by se měly zlepšit, mohou na 

tom začít pracovat a i předčít své konkurenty.  

První kapitola se zabývá tím, co to vůbec benchmarking je. Obsahuje 

definice, význam benchmarkingu, jeho historii a i praktický příklad kde byl využit. 

V další části jsem se věnovala metodám benchmarkingu. Jsou vysvětleny a 

uvedeny jejich výhody a nevýhody. V praktické části jsou uvedeny oblasti a k nim 

tabulky porovnávaných údajů. Ke každé oblasti je komentář, kde jsem 

okomentovala převážně první a poslední pozice. V následující kapitole jsem 

stanovila leadera podniku a určila umístění dalších podniků i s celkovým shrnutím 

jejich umístění v ostatních porovnávacích oblastech. 
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