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Anotace 

Diplomová práce se věnuje významu a způsobu benchmarkingového srovnávání.. 

Teoretická část je zaměřena na vysvětlení významu a možností tohoto srovnávání, 

představuje teorii benchmarkingu a užívané techniky. Praktická část zahrnuje 

benchmarkingové porovnání dvou společností působících na trhu s čerpací technikou. Je 

zahájena finanční analýzou jakožto přípravou na vlastní srovnání, pokračuje 

benchmarkingovým výzkumem a následným porovnáním získaných dat jak z finanční 

analýzy, tak benchmarkingového výzkumu. Je ukončena identifikací jak pozitiv tak 

problémových částí, či přímo hrozeb. V závěrečné části jsou v souladu se zjištěnými 

skutečnostmi navržena konkrétní opatření pro každou ze společností.  

 

Klíčová slova: Benchmarking, Finanční analýza, Benchmarkingový výzkum, 

Segment topení, Segment voda, Segment Industry, Tržní podíl, Du Pont analýzy, 

Vertikální analýza.  

 

Summary: 

Diploma thesis is devoted to the importance of benchmarking and way how 

benchmarking. The teoretical part is focused  on importance definition and the comparison 

possibilities, represents the benchmarking theory  and applied techniques. The practical 

part includes benchmarking of two companies operating with pump equipment. The part 

starts with financial analysis as a preparation for its comparison, then continues with 

benchmarking research and  finally are compared all datas of financial analysis as well as 

benchmarking research. The identification of positive and negativ parts or even threats is 

closing the practical part. In the final part are proposed concrete measures for each of the 

companies in accordance with  observed facts. 

 

Keywords: Benchmarking, financial analysis, benchamrking research, heating 

segment, water segment, industry segment, market quotient, Du Point Analysis, vertical 

analysis. 
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ROA – Return of assets   Výnosnost aktiv 

 ROE – Return of  Equity   Výnosnost vlastního jmění  

Spol.      Společnost 

Tab.      Tabulka 

Vč.      Včetně 

YTD – Year to Day    Meziroční srovnání k danému datu 
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1. Úvod 
Úspěch při jakékoliv lidské činnosti znamená vždy být lepší než ostatní. Shodně to 

platí i pro organizace, společnosti, či lidská uskupení, vytvářená za společným cílem. 

V posledních desetiletích ke všemu navíc ještě přistupuje poměrně překotný nárůst tlaků na 

inovace, zlepšování a změny, se kterými se musí vyrovnat, ve stále zrychlenějším tempu, 

každá společnost. Na rozdíl od plánovaných ekonomik je v systému tržního hospodářství 

každá organizace vystavena dennímu souboji o přízeň zákazníků. Jedině zákazník má 

právo naplánovat si, to co si koupí, co si vybere, ke komu a k čemu se bude vracet. Je tedy 

nutností, aby každá organizace si zvolila takové strategie k vábení zákazníka, k jeho 

udržení, či k jeho opětovnému získání, které ji přinesou výhodu nad konkurenty. Ovšem 

každá, byť i osvědčená strategie zaostává v souboji s časem. O této skutečnosti se 

přesvědčilo mnoho významných lidí minulosti, např. Perský vládce Dareius III. v bitvách u 

Issu a Gaugemel, kdy jej pokořil s třetinovým vojskem makedonský vojevůdce Alexandr 

Veliký a to díky použití nových strategií a pevně daných následných procesů ( např. pevně 

stanovená pravidla pro přidělování pozemků pro vojáky, kariérní postup postavený na 

zásluhách, možnost vybudování kariéry i pro zajaté vojáky. Tyto věci motivovaly i vojáky 

ze znepřátelených armád ke službě v Alexandrově vojsku). Těchto faktů si byl vědom 

např. i  čínský generál Sun-c, autor legendárního spisu umění války, již přibližně 200 let 

před Dareiosem III., který prohlásil „Jestliže znáš svého nepřítele a znáš-li i sám sebe, 

nemusíš se bát o výsledek stovky bitev“[14]. 

Doba se za 2,5 tisíce let změnila, principy ovšem nikoliv. Dnes se v tržních 

ekonomikách nebojuje o území. Každodenní boj probíhá o ekonomické výhody 

společností, organizací a jiných uskupení. V případě organizací či obchodních společností 

je základní jednotkou v tomto boji zákazník, jeho spokojenost, jeho měnící se preference, 

vkus. Výše uvedené přirovnání ale demonstruje nutnost znalosti silných a slabých stránek 

konkurence, limitujících faktorů (makroekonomické situace, platných zákonů, užívaných 

zvyklostí), ale zejména svých vlastních silných a slabých stránek. Platí jak pro organizace, 

osoby, tak i pro celé národní společnosti. 

Ve světě podnikajících společností a organizací jsou vzestupy a pády přirozenou 

součástí života. A je přirozené, že zásadní impulsy ke změnám v organizacích přicházejí 

v časech potíží. Jednou z prvních, kdo se dokázal rozhlédnout a chopil se příležitosti využít 
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historické zkušenosti porovnávání znalostí a postupů byla v sedmdesátých letech minulého 

století společnost Xerox Corporation. Skutečnost, že výrobní náklady u jejich produktů 

jsou větší, než cena adekvátních výrobků zahraniční konkurence nabízená na trhu, 

k nutnosti srovnání přímo vyzývala. Problém byl nakonec identifikován ve skladovém 

hospodářství. Studie, vedoucí k odhalení neefektivních míst ve struktuře, se stala 

základním stavebním kamenem benchmarkingu. 

Benchmarking je jednou z možností, jak velmi pravdivě lze porovnat své procesy, 

možnosti, postavení a získat životně důležité informace. Je metodou nabízející velmi 

rozsáhlý vnitřní potencionál pro neustálé zdokonalování. V tržních podmínkách je jedinou 

možností, jak vytvořit stabilní organizaci i v turbulentní době. Organizaci, která dokáže 

reagovat na stále rychlejší vnější impulsy a změny. Navíc tento proces sám může vést i 

k samotnému „vynalezení“ nových možností jak v loajalitě zákazníků, tak i v procesech 

samotné společnosti, která si tyto návyky osvojí.  

 V Českém prostředí není metoda benchmarkingu příliš aplikována. „Je spíše 

Popelkou, než rutinně zvládnutou činností“ [5]. 

Navíc bez vůle k vlastní změně a pochopení důležitosti změn pro běžný život nelze 

proces vůbec zahájit. Beze změn to bohužel také nejde. Svět kolem nás i časy se mění a je 

lepší postoupit proces „firemní evoluce“ dobrovolně, dříve než nastane proces „firemní 

revoluce“. Pro mne osobně bylo impulsem k této práci oznámení, které slýchám z obou 

společností a které si navzájem, dle mého názoru, odporuje. Obě společnosti, působí na 

shodném trhu, s prakticky shodnými produkty a neustále hlásí své úspěchy ve vítězném 

tažení tržním prostorem, Z tohoto důvodu jsem se rozhodl poodhalit skutečnosti skryté za 

těmito prohlášeními. 

Metoda benchmarkingu bude aplikována při porovnávání dvou konkurenčních 

společností na trhu s čerpací technikou. 
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2. Význam benchmarkingu a benchmarkingový cyklus 
 

Benchmarking, jakožto poměrně mladá disciplina není v ČR příliš známa, ani 

používána. Z tohoto důvodu je dobré si připomenout základní významy tohoto pojmu. 

2.1 Význam pojmu Benchmarking 
 Benchmark lze nalézt ve slovnících pod pojmem měřítko, popř. znak, lze jej také 

však interpretovat jako „ukazatel výkonnosti , jehož úrovní se hodláme inspirovat“. je to 

svým způsobem laťka , kterou si sami nastavíme,  abychom se jí pokusili v různých 

oblastech úspěšně překonat. [3] 

Benchmarking bývá definován jako: 

1. Benchmarking je soustavný, systematický proces zaměřující se na porovnání 

vlastní efektivnosti z hlediska produktivity, kvality a praxe se špičkovými společnostmi a 

organizacemi 

2. Proces identifikování, poznání,  převzetí a přizpůsobení vynikající praxe a 

procesů jakékoliv organizace na světě, jenž pomáhá zlepšovat vlastní výkonnost.  

3. Porovnávací technika, v jejímž rámci organizace měří svou výkonnost 

v porovnání s organizacemi, představujícími světovou špičku v oboru. Takto zároveň 

poznávají, jak tyto světové organizace této výkonnosti dosáhly. Získané informace pak lze 

využívat ke zlepšení své vlastní výkonnosti [5]. 

2.2 Benchmarking a sféry jeho použití 
Tato metoda není, jak již bylo z úvodu patrné, určená pouze obchodním či 

výrobním společnostem, působících na trzích jednotlivých států. Lze ji velmi dobře použít 

i ve státní sféře, k porovnání výkonnosti jednotlivých ministerstev, odborů, připravenosti 

vojska, atd. Lze ji úspěšně aplikovat i na porovnání konkurenceschopnosti státu, jako 

celku, neboť procesy v demokratických státních útvarech mají dospět ke shodným cílům. 

Nicméně efektivnost a nákladovost těchto procesů je zcela zřetelně odlišná.  
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2.3 Typy benchmarkingových studií. 
Volba typu benchmarkingové studie je jednoznačně odvislá od účelu, na který tuto 

studii zaměřujeme [4].  

Benchmarking konkurenční ( competitive benchmarking) se zaměřuje na kompletní 

škálu aktivit a procesů, která mají odhalit příčinu lepších schopností daného konkurenta. 

Jde víceméně o „špionážní“ srovnávání. Novými autory již nebývá doporučován. 

Benchmarking výkonový (performance benchmarking) se zaměřuje přímo na 

jednotlivé výkonové parametry, počínaje celkovou výkonností organizace, přes výkony 

jednotlivých odvětví , jednotlivců, konče výkonnostními parametry produktů, či zboží. 

Benchmarking funkcionální, zvaný také jako procesní, je zaměřen na porovnání 

jednotlivých procesů, jejich účelnosti atd. 

Pokud se vrátíme zpět a zaměříme se na obchodní společnosti, můžeme definovat 

více druhů benchmarkingových studií.  

Tato studie bude zaměřena na benchmarking konkurenční. 

2.4 Fáze benchmarkingu 
Benchmarking je procesem, který prochází typickými, na sebe přímo navazujícími 

fázemi. Žádnou z nich nelze vynechat zejména z důvodu logičnosti jejich navazování. 

Tento proces navazujících fází bývá označován jako „Pět fází benchmarkingu“ [1]. 

Pět fází benchmarkingu slouží jako vodítko a průvodce skrze proces u jednotlivých 

projektů benchmarkingu. Žádný proces porovnávání není u žádného projektu shodný. 

Nicméně tyto fáze vyjadřují logickou posloupnost běhu celého procesu [4]. Z tohoto 

vyplývá, že jako první bude nastavena fáze: 

1. Rozhodnutí, co podrobit metodě benchmarkingu.  

Jedná se o výběr slabého místa, rozhodného místa popř. kritického místa. Po 

zvážení vhodnosti výběru jsem se rozhodl porovnat obě společnosti zejména v oblasti 

velikostí tržeb v jednotlivých tržních segmentech a možnostech, jak současný stav změnit. 

Jako nástroj kontroly poté provedu sběr informací o obou společnostech od jejich 

pravděpodobných zákazníků dotazníkovou metodou. Otázky jsou navrženy na identifikaci 

představ zákazníků o tržním poměru obou společností, tak i na zjištění spokojeností 
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daných zákazníků se službami jim poskytovanými.   V rámci výběru nestačí pouze stanovit 

určité oblasti pro analýzu, ale je nutné do hloubky pochopit faktory, ovlivňující výkonnost 

daných odvětví. Z tohoto důvodu se otázky soustředí na témata, jež přímo ovlivňují 

rozhodování zákazníků při preferenci té, či oné značky.  

2. Určení partnerů pro benchmarking. 

 Na základě provedeného kroku č.1 bývá volen vhodně subjekt, u něhož je 

předpoklad, že měření s ním bude pro naší věc přínosem. Právě zde se skrývá jedno 

z největších rizik – nebezpečí volby nepříliš akčního partnera a vznik následujícího 

sebeuspokojení „vždyť jsme vlastně nejlepší“. I v tomto případě platí, že partnerský vztah 

je o důvěře a tudíž vytvoření vztahu s budoucím partnerem poměrně náročná záležitost. 

Pokud případný partner pochopí, že i pro něj je spolupráce přínosná, že nikdo není 

dokonalý a že i on zcela určitě objeví neuralgické body i ve svých procesech, je cesta 

k vynikající spolupráci otevřena. Ta se neobejde bez součinnosti managementu 

spolupracující společnosti. Výjimkou může být benchmarking konkurenční, pokud bývá 

porovnání provedeno externí společností pro jednu ze stran. V níže uvedeném externím 

benchmarkingu již byly obě společnosti určeny na základě mé volby. 

3. Shromáždění informací.  

Fáze shromáždění informací není pouze o sběru údajů, ale o shromaždování 

podstatných informací, které už leckdy na první pohled mění vaše zažité názory. Příliv 

informací a názorů vždy radikálně mění lhostejnost buď k euforii nebo zděšení a nejinak 

tomu bylo i u zpracovatele této práce.  Zároveň jsem pochopil, jak je důležité stanovit 

pořadí sběru informací od různých zdrojů. Jako jeden z prvních zdrojů jsem použil veřejně 

dostupné informace . Těmi jsou výroční zprávy společností, obsahující výkaz zisků a ztrát, 

rozvahu a jiné dokumenty, detailně popisujících stav skutečnosti k danému datu, cash flow, 

popisy závislých a řídících právnických osob, či subjektů. Pro pochopení převládajících 

trendů jsem použil delší linii sledovaných subjektů, tj. tři po sobě jdoucí účetní období.  

Jako další zdroj byly použity osobní rozhovory s adekvátními pracovníky 

v benchmarkingované společnosti. Na základě rozhovorů s pracovníky na různých 

úrovních, dotýkajících se daného projektu jsem si učinil přesnou představu o probíhajících 

procesech a procesech ovlivňujících. Sběr ústních informací byl dvoufázový – jak 
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počáteční fáze, tak ověřovací fáze. Ověřovací fáze měla za úkol vyloučit šumy vzniklé 

z dočasných, či počátečních nejasností. 

Všechny informace je nutné ověřit. Každý z nás má svůj vlastní pohled na svět i 

problematiku procesu. Ne vždy přesně si uvědomujeme např. naši pozici na trhu, nebo to 

co je na trhu běžné, či nikoliv. Totéž platí i pro našeho partnera.  Je tedy nutné mít přístup i 

k jiným, nezávislým zdrojům. Zde jsem jako nezávislou možnost zvolil dotazníkovou 

metodu sběru informací. 

Velmi důležité je stanovení přesného ukončení sběru informací. Shromažďování 

informací vede k objevování nových a nových souvislostí. S postupujícím časem bylo 

zřejmé, že je nutné sehnat další a další informace. Analytickou část projektu jsem posouval 

dále a dále, neboť jsem se domníval, že bez dalších dat se udělat nedá. Neustále se přede 

mnou otvíraly další otázky vyžadující další detailnější zkoumání. Stanovil jsem si dle 

doporučení termín ukončení sběru dat a ten jsem dodržel. Pokud se v analytické části 

objeví nutnost shromáždění dodatečných dat, není problém se pro toho, kdo bude 

pokračovat v této studii, vrátit zpět do fáze sběru informací a soubory dat doplnit.  

4. Analýza  

Analytická část uspořádává získané informace a data.  Je nutné informace vytřídit a 

zorganizovat tak, aby měly skutečnou srovnávací a vypovídací hodnotu, provést jejich  

kvalitativní kontrolu, při které vyloučíme data a informace nekompatibilních faktorů – 

faktorů, které se nedají srovnávat z důvodu jiné povahy dané činnosti společnosti. V níže 

popsaném srovnání dvou společností byly tyto důvody pouze výjimečné. Naopak  mohu 

konstatovat, že systém uspořádání ve společnostech je velmi obdobný, že např. systém 

rozdělení a vnímání dělení trhu je velmi obdobný a většinou užívá i shodné názvy1.  

Z důvodu větší přehlednosti data prezentuji v sdružených grafech . 

Po ukončení analytické části jsem přistoupil k vyhodnocení výkonnostních rozdílů.  

 

 

 

                                                 
1  Např. rozdělení do pracovních skupin, soustředěných na jednotlivé části trhu se dělí na segmenty – tzv- 
segment topení, segment voda a segment průmysl.  
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5. Realizace v zájmu účinku 

Navrhovaná opatření lze nalézt v kapitole č. 5 Navrhovaná opatření. Opatření jsou 

navržena tak, aby mohla být prezentována  jak rozhodujícím osobám v obou organizacích, 

tak manažerům na středních a nižších úrovních.  

2.5 Etický rámec 
Vzhledem ke skutečnosti, že tato disciplína pracuje s velmi citlivými daty, jež jsou 

pro společnosti životně důležité, je doporučeno vypracování písemné dohody o navrhované 

spolupráci. Tato dohoda by měla zaručit, že žádná informace nebude prozrazena  bez 

souhlasu všech účastníků. Všechny informace by měly být vykazovány anonymně.  

Vytvoření této dohody za souhlasu obou stran pro níže uvedený externí 

benchmarking je natolik komplikované, že zdaleka přesahuje rámec této práce. Z důvodu 

zachování etického rámce jsem se rozhodl tedy použít pouze veřejně přístupná data a 

informace získané dotazníkovou metodou. Přičemž respektuji zlaté pravidlo 

benchmarkingu – nedotazovat se na informace, které ani naše společnost, či já osobně 

nejsem ochoten prozradit. 
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3. Finanční analýza společností jako základ                                 
Benchmarkingu 

 Účelem a smyslem níže provedené finanční analýzy je provést diagnózu finančního 

hospodaření podniku, které poslouží jako základ k dalšímu benchmarkingovému šetření. 

3.1 Teorie finanční analýzy: 
Jako základní východisko pro finanční analýzu použiji Du Pontův Pyramidální 

rozklad. Pyramidální rozklad umožňuje zvýšit vypovídací schopnost podílových ukazatelů, 

které jsou za tímto účelem seskupeny do vzájemně propojené soustavy. Poprvé byla tato 

struktura použita v nadnárodní chemické společnosti Du Pont se Nemours [6]. 

Vrcholovým ukazatelem je výnos na vlastní jmění akcionářů neboli rentabilita 

vlastního kapitálu – ROE (return of equity). Zde se vychází z předpokladu, že cílem 

vrcholového managementu je maximalizovat výnos na vlastní jmění [2]. Vyjadřuje 

procento zisku na korunu vloženého kapitálu. Zároveň je měřítkem schopnosti podniku 

produkovat nové zdroje a jeho schopnosti dosahovat zisku za použití vloženého kapitálu. 

Rentabilita je obecně definována jako poměr zisku a vloženého kapitálu [2]. V některých 

případech ovšem, např. u obchodních společností zřízených ovládající osobou ze zahraničí, 

nemusí být vždy toto prvotní cíl.  

Výše zmíněný parametr lze rozložit na dva syntetické parametry, výnos na aktiva – 

tzn. rentabilita celkového kapitálu – ROA (return of assets) a  na multiplikátor jmění 

akcionářů, čili finanční páku. 

Rentabilita celkového kapitálu vyjadřuje výnosnost na aktiva celkem.  

Multiplikátor jmění akcionářů vyjadřuje vliv cizích zdrojů na objem zisku 

společnosti. Jestliže je úroková míra nižší než výnosnost aktiv, potom použití cizího 

kapitálu zvyšuje výnosnost vlastního kapitálu.  

V nižších úrovních rozkladu lze potom v levé části nalézt ukazatel ziskové marže a 

na ni navazující ukazatele rentability tržeb a nákladovosti. Lze tak analyzovat ziskovost 

podnikatelské činnosti a spotřebu vstupů. V pravé části je umístěn obrat aktiv a z nich 

vyplývající vázanost jednotlivých aktiv. 
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Zisková marže vyhodnocuje podíl zisků na tržbách. Tento ukazatel nám může 

pomoci poodhalit i např., s jakou marží je dané množství tržeb dosahováno. 

3.2 Du Pont Analýza  
Níže uvedený Du Pont rozklad byl zpracován dle metod podílové analýzy [2]. 

V příloze č. 3 a v příloze č. 4 jsou uvedeny východiska pyramidálního rozkladu. 

Východiska jsou zde uvedena u obou společností za dvě období, tj. roky 2009 a 2010. 

Vzhledem ke skutečnosti, že ukazatelé rozvahy mají charakter stavových veličin ( na rozdíl 

od výkazu zisků a ztrát, kde naopak veličiny mají tokový charakter), zvolil jsem tedy pro 

výpočet aritmetický průměr za období u veličin z rozvahy. Z tohoto důvodu uvádím i data 

roku 2008. Výpočet průměrů pro tyto veličiny je  od 31.12.2008 – 31.12.2009, popř. 

31.12.2009 -31.12.2010. 

Vycházím–li z předpokladu, že cílem je maximalizace zisku na vlastní jmění, budu 

jako první analyzovat tento parametr. Zajímavý je pro mne vývoj parametru v čase a 

z tohoto důvodu budu porovnávat meziroční nárůst, či pokles a to mezi roky 2009-2010. 

U grafů v následujících kapitolách jsou ukazatele zvýrazněny buď barvou zelenou  

u spol. Wilo, nebo barvou červenou u spol. Grundfos. Volba těchto barev vyplývá ze 

symboliky těchto barev pro jednotlivé společnosti, tak jak ji užívají i ve skutečnosti. 

3.2.1 Výnos na vlastní jmění akcionářů: 

Tento vrcholový parametr je s ohledem na svoji důležitost uveden samostatně 

v grafu č. 1. Zde je zobrazen vývoj tohoto hlavního ukazatele meziročně (YTD) ve výše 

zmíněných letech, se započtením aritmetického průměru u dat z rozvahy.  
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Výnos na vlastní jmění akcionářů
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Graf č.  1. Výnos na vlastní jmění akcionářů  - meziroční vývoj. 

Zdroj Vlastní zpracování dle [1], přílohy 3 a přílohy 4. 
 

Z výše uvedeného grafu je patrný výrazný nárůst rozdílu v růstu výnosu na vlastní 

jmění akcionářů u obou společností. Spol. Grundfos docílila 19% meziročního růstu 

výnosu, kdežto spol. Wilo pouze 2,33%. 

3.2.2 Výsledky pyramidálního rozkladu: 

Základní poměrové ukazatele jsou prezentovány v přehledné Du Pont pyramidě  

v přílohách č.1 – Do Pont rozklad změnový, Wilo 2009-2010, příloze č. 2 – Du Pont 

rozklad změnový, Grundfos 2009-2010.  

Pro kvantifikaci výsledků přehlednější formou jsem provedl finanční analýzu 

porovnáním dvou období. V případě součinových vztahů, uváděných v pyramidě,  byla 

použita metoda rozkladu celkové diference na základě logaritmů indexů. V případě 

součtových vztahů jsem naopak použil podíl změny syntetického ukazatele k celkové 

změně – potažmo k celkové změně všech analytických ukazatelů [2].  Tímto způsobem je 

tedy vyjádřen podíl jednotlivých analytických ukazatelů na změně celkového syntetického 

ukazatele, jímž je v našem případě výnos na vlastní jmění. 
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Tab. č. 1 Výsledky pyramidálního rozkladu 2009-2010 

        Výsledky pyramidálního rozkladu 2009-2010 Wilo Grundfos 

Celková změna výnosu na vlastní jmění 2,33% 19,00% 
  1. vliv změny multiplikátoru -2,45% 2,07% 
  2. vliv změny výnosu na aktiva 4,77% 16,93% 
    2.1. vliv změny ziskové marže 2,11% 14,60% 
      2.1.1. vliv změny nákladovosti nákladů na prodané zboží  1,55% 25,41% 
      2.1.2. vliv změny nákladovosti výrobní spotřeby 0,45% 1,82% 
      2.1.3. vliv změny nákladovosti osobních nákladů -0,15% -7,05% 
      2.1.4. vliv změny nákladovosti daní -0,21% -3,21% 
      2.1.5. vliv změny nákladovosti odpisů 0,23% -0,48% 
      2.1.6. vliv změny nákladovosti finančních nákladů 0,16% -4,52% 
      2.1.7. vliv změny nákladovosti ostatních a mimořádných nákladů 0,09% 2,63% 
    2.2. vliv změny obratu aktiv 2,66% 2,33% 
      2.2.1. vlivem změny vázanosti fixních aktiv 0,91% 0,19% 
        2.2.1.1. vliv změny vázanosti NIM -0,01% -0,39% 
        2.2.1.2. vliv změny vázanosti HIM 0,92% 0,57% 
        2.2.1.3. vliv změny vázaností finančních investic 0,00% 0,00% 
      2.2.2. vliv změny vázanosti oběžných aktiv 1,74% 2,14% 
        2.2.2.1. vliv změny vázanosti zásob 0,76% 1,07% 
        2.2.2.2. vliv změny vázanosti dlouhodobých pohledávek -0,01% 0,00% 
        2.2.2.3. vliv změny vázanosti krátkodobých pohledávek 0,99% 2,06% 
        2.2.2.4 vliv změny vázanosti finančního majetku 0,00% -0,99% 
      2.2.3. vliv změny vázanosti ostatních aktiv 0,01% 0,00% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [2] a [10+11]. 

Nejvíce pozitivně působící změny:  

U spol. Wilo v tomto období pokles nákladovosti nákladů na prodané zboží zvýšil  

výnos na vlastní jmění  o + 1,55%,   pokles vázanosti krátkodobých pohledávek o + 1%. 

U spol. Grundfos pokles nákladovosti nákladů na prodané zboží zvýšil  výnos na 

vlastní jmění  o + 25,41  %,  snížení nákladovosti ostatních a mimořádných nákladů o 

2,63%  a pokles vázanosti krátkodobých pohledávek o 2,06% 

Nejvíce negativně působící vlivy: 

U spol. Wilo je nejvíce negativním vlivem snížení podílu cizích aktiv. Vliv změny 

multiplikátoru snižuje výsledek o – 2,45 %. Ostatní vlivy jsou nepatrné. 
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3.3 Vertikální analýza 
Ve vertikální analýze, neboli procentním rozboru, porovnávám meziroční růst, či 

pokles a danému parametru přidávám jeho váhu [2]. U položek z výkazu zisků a ztrát je 

vážím k výnosům celkem, v případě rozvahy je vážím k celkovým aktivům. Porovnávám 

pouze položky u nichž jsem v předchozím Du Pont rozboru našel významnější rozdíly. 

 
Tab. č. 2 Vertikální (podílová) analýza vybraných ukazatelů. 

Vertikální analýza 2009-2010 Wilo Grundfos 
 ∆ Váha v 2010 ∆ Váha v 2010 
Výnosy celkem 4,52% 100,00% 1,84% 100,00% 
Tržby za prodané zboží 4,28% 99,44% 2,03% 99,15% 
Obchodní marže 11,07% 30,48% 12,08% 28,09% 
Náklady celkem 1,56% 100,00% 0,31% 100,00% 
Náklady na prodané zboží 1,54% 72,80% -2,05% 71,81% 
Osobní náklady 8,45% 14,20% 12,12% 9,22% 
Mzdové náklady 7,21% 10,23% 9,10% 6,72% 
Náklady na sociální zab 11,98% 3,59% 24,09% 2,20% 
Sociální náklady 9,89% 0,38% 3,28% 0,30% 
Finanční náklady -49,24% 0,30% 23,35% 3,08% 
Nákladové úroky -75,98% 0,07% -15,96% 0,77% 
Ostatní finanční náklady -24,41% 0,23% 46,14% 2,31% 
Aktiva celkem 5,66% 100,00% 6,16% 100,00% 
B.I. Dlouhodobý nehmotný maj.  24,39% 1,09% -18,23% 4,74% 
B.I.3. Software 60,90% 0,17% -21,97% 4,51% 
B.I.7. Nedokončený dl. Nehm. Maj. 21,38% 0,90% -100,00% 0,00% 
C. Oběžná aktiva 18,48% 53,60% 15,66% 66,79% 
C.I. Zásoby 11,61% 13,26% -5,53% 3,99% 
C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 148,41% 0,68% 0,00% 0,03% 
C.II.8. Odložená daňová pohledávka -3,85% 1,96% 0,00% 0,00% 
C.III. Krátkodobé pohledávky 29,33% 32,25% -8,91% 38,04% 
C.III.1. Pohl z obch. Vztahů 37,34% 31,75% -2,54% 36,83% 
C.IV. Krátkodobý finanční majetek -10,79% 5,46% 111,17% 24,62% 
C.IV.1. Peníze 131,52% 0,17% 34,69% 0,10% 
C.IV.2.Účty v bankách  -12,50% 5,29%  111,67% 24,52% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [2] a [10+11] 

Vyhodnocení: 

Jako nejvíce pozitivní byl vyhodnocen v minulé analýze vliv  nákladovosti nákladů 

na prodané zboží.  Z vertikální analýzy vyplývá, že tržby za prodané zboží tvoří u obou 

společností  shodně velké procento z celkových výnosů – a to více jak 99%. Přičemž 
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náklady na prodané zboží u spol.Wilo jsou o 2% nižší v roce 2010 než u spol. Grundfos.  

Tyto náklady navíc u spol. Wilo rostly o 1,54 %, kdežto u spol. Grundfos o 2% poklesly. 

Při shodném nárůstu obchodní marže u obou společností je toto zásadní důvod růstu 

výnosu na vlastní jmění akcionářů. 

Dalším pozitivním vlivem je vliv změny vázanosti krátkodobých pohledávek. 

Z podílové analýzy je patrné, že dominantním faktorem jsou zde pohledávky z obchodních 

vztahů. Spol. Grundfos zde dokonce zaznamenává pokles  pohledávek, i když jejich 

velikost vzhledem k aktivům je větší než u spol. Wilo. Tímto se oba faktory u obou 

společností vyrovnávají.   

Mezi negativní vlivy  patří vliv změny nákladovosti osobních nákladů. Osobní 

náklady vztaženy k výnosům představují u spol. Wilo 14,20 %  z nákladů celkem, u spol. 

Grundfos pouze 9,22%. Z toho mzdové náklady u spol. Wilo jsou 10,23 % a u spol. 

Grundfos pouze 6,72 %. Přičemž růst mzdových nákladů je u spol. Wilo 7,21 % a u spol. 

Grundfos 9,10 %. 

Dalším negativním vlivem je vliv změny nákladovosti finančních nákladů. 

Z vertikální analýzy vyplývá pokles finančních nákladů u spol. Wilo skoro o 50%, naopak 

růst nákladů u spol. Grundfos o 23,35%. Nákladové úroky u obou společností klesají – u 

spol. Wilo pravděpodobně díky úbytku cizího kapitálu (viz multiplikátor), u spol. Grundfos 

pravděpodobně změnou úroku, neboť zde podíl cizího kapitálu roste. Faktor, který je zde 

rozhodující a působí negativně je růst ostatních finančních nákladů u spol. Grundfos. 

Domnívám se, že se jedná pravděpodobně o kursové ztráty. 

Vliv změny vázanosti nehmotného investičního majetku je u obou společností 

pouze symbolický, spíše mne zaujal rozdíl v podílu (váze) software na aktivech celkem. U 

spol. Wilo je tento podíl 0,17% a u spol. Grundfos. je dokonce 4,51%.  

3.4 Analýza finanční stability podniku 
Následující analýza nám představí pomocí poměrových ukazatelů data ohledně 

finanční stability. 
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3.4.1 Podíl vlastních zdrojů na aktivech 

Finanční samostatnost společnosti lze  vyčíst  jednak z podílu vlastních zdrojů na 

aktivech. Obě hodnoty pocházejí z rozvahy, proto byl výpočet opět proveden za pomoci 

aritmetického průměru období od 01.01.2010-31.12.2010. 

 
Tab. č. 3 Podíl vlastních zdrojů na aktivech v roce 2010 

Název společnosti Podíl vlastních zdrojů na aktivech 
Wilo 63,61% 
Grundfos 26,52% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [2] a [10+11] 

3.4.2 Podíly oběžných a stálých aktiv 

Umožňuje nám mít představu o schopnostech společnosti pružně reagovat na 

případné změny trhu. Čím více je společnost zatížená např. fixním majetkem vázaným na 

zaměstnance, tím hůře může reagovat na klesající požadavky trhu. I při případném 

propuštění zaměstnanců stálá aktiva společnost zatěžují. Navíc, v případě našich 

společností, kdy se jedná o obchodní společnosti, je nižší podíl stálých aktiv výhodou. 

Tab. č. 4 Podíl stálých aktiv na aktivech celkem v roce 2010. 

Název společnosti Podíl stálých aktiv – 2010 
Wilo 49,34% 
Grundfos 35,33% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [2] a [10+11] 

3.4.3 Úrokové zatížení 

Pro finanční stabilitu společnosti je důležité posouzení finančních důsledků její 

zadluženosti. V tomto ukazateli posoudíme, jak zatěžuje úhrada úroků z cizích zdrojů 

finanční hospodaření společností. 

Tab. č. 5 Úrokové zatížení společností v roce 2010 

Název společnosti Úrokové zatížení společností – 2010 
Wilo 1,44% 
Grundfos 20,14% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [2] a [10+11] 

3.5 Analýza likvidity 

Likviditou rozumíme schopnost jednotlivých aktiv přeměnit se na peníze pro 

zabezpečení solventnosti společnosti. 
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3.5.1 Okamžitá likvidita 

Ukazatel okamžité likvidity tak, jak je stanoven v literatuře podílem pohotových 

platebních prostředků ku závazkům s okamžitou splatností, zde nelze uvést pro 

nedostupnost informací o závazcích s okamžitou splatností [2]. Nahrazuji tedy tento 

ukazatel ukazatelem obdobným a to ukazatelem peněžní likvidity. 

3.5.2 Peněžní likvidita 

Tento parametr je zde snáze použitelný, neboť vychází opět z údajů uvedených 

v rozvaze. Lze jej také označit za likviditu 1. stupně, cash-position ratio. Pro výpočet jsem 

použil finanční majetek ku krátkodobým závazkům – jejich aritmetický průměr za období 

[6]. Tento postup používám ke zmírnění skutečnosti, že se jedná o data mající statický 

charakter. Nevýhodou tohoto ukazatele je skutečnost, že obsahuje zároveň i prostředky 

z bankovních úvěrů atd. 

Tab. č. 6 Peněžní likvidita 

Název společnosti Peněžní likvidita -2010 
Wilo 19,89% 
Grundfos 38,28% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [6] a [10+11] 

3.5.3 Běžná likvidita 

Neboli likvidita 2. stupně – acid test. 

Tab. č. 7 Běžná likvidita 

Název společnosti Běžná likvidita -2010 
Wilo 118,14% 
Grundfos 122,49% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [2] a [10+11] 

3.5.4 Celková likvidita 

Likvidita 3. stupně – current ratio. 

Tab. č. 8 Celková likvidita 

Název společnosti Celková likvidita – 2010 
Wilo 169,85% 
Grundfos 131,40% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [2] a [10+11] 
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3.6 Analýza rentability 
Ukazatelé rentability vyjadřují schopnost produkovat zisk a zhodnocovat vložené 

prostředky.  Na rozdíl od výše uvedené Du Pont analýzy zde porovnáváme pouze údaje 

roku 2010, nikoliv změnu těchto ukazatelů. Vrcholovým ukazatelem je rentabilita 

úhrnných vložených prostředků neboli ROA  (return on assets). 

3.6.1 Rentabilita úhrnných vložených prostředků 

Tento ukazatel je považován za klíčový, neboť zahrnuje všechny prostředky. 

Tab. č. 9 Rentabilita úhrnných vložených prostředků. 

Název společnosti Rentabilita úhrnných vložených prostředků 
Wilo 10,57% 
Grundfos 18,68% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [2] a [10+11] 

3.6.2 Rentabilita vlastního kapitálu 

Ukazatel vyjadřuje schopnost zúročení vlastního kapitálu v roce 2010. 

Tab. č. 10 Rentabilita vlastního kapitálu. 

Název společnosti Rentabilita vlastního kapitálu 
Wilo 16,62% 
Grundfos 28,92% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [2] a [10+11] 

3.6.3 Rentabilita tržeb 

Ukazatel vyjadřuje úspěšnost při tvorbě zisku na jednotku tržeb v roce 2010. Pro 

výpočet jsem použil čistý zisk. 

Tab. č. 11 Rentabilita tržeb 

Název společnosti Rentabilita tržeb 
Wilo 4,45% 
Grundfos 3,05% 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [2] a [10+11] 

3.7 Analýza ukazatelů aktivity 
Ukazatelé aktivity vyjadřují schopnost podniku hospodařit se svými aktivy. 

Porovnává se zde rychlost jejich obratu. Rychlejší obrat zásob, či pohledávek, svědčí o 

schopnosti lepšího využití zdrojů. 
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3.7.1 Doba obratu zásob 

Ukazatel vypovídá o času, po který je kapitál vázán ve formě zásob. 

Tab. č. 12 Doba obratu zásob ve dnech 

Název společnosti Doba obratu zásob [Den] 
Wilo 19,85 
Grundfos 6,13 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [2] a [10+11] 

3.7.2 Doba obratu pohledávek 

Vyjadřuje dobu, která průměrně uplyne  mezi nákupem zásob a jejich úhradou. 

Tab. č. 13 Doba obratu pohledávek ve dnech 

Název společnosti Doba obratu pohledávek [Den] 
Wilo 49,04 
Grundfos 59,74 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [2] a [10+11] 

3.8 Vyhodnocení finanční analýzy 
V následujících řádcích shrnuji poznatky z finanční analýzy takto: 

3.8.1 Pyramidální rozklad: 

Ve vrcholném ukazateli – změně výnosu na vlastní jmění – ve sledovaném období 

je meziročně úspěšnější spol. Grundfos. Hlavním důvodem vyšší procentuální změny za 

sledované období je vliv změny nákladovosti nákladů na prodané zboží. Spol. Wilo zde 

vykazuje také pozitivní trend, ovšem procento změny je malé. 

Hlavním negativním prvkem je u spol. Grundfos nárůst nákladovosti osobních 

nákladů a nárůst finančních nákladů. U spol. Wilo jsou tyto změny zanedbatelné. 

Hlavním negativním prvkem u spol. Wilo je vliv změny multiplikátoru. 

3.8.2 Vertikální analýza: 

Výrazná změna nákladovosti  nákladů na prodané zboží je u spol. Grundfos 

způsobená dvouprocentním poklesem nákladů na prodané zboží. U společnosti Wilo je 

tomu naopak. 

Výrazná změna nákladovosti finančních nákladů připadá u spol. Grundfos zejména 

na ostatní finanční náklady, které vzrostly dokonce o 46,14% a nyní tvoří 2,31% 
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z celkových nákladů. U spol. Wilo je naopak -49,24 % pokles finančních nákladů a tyto 

tvoří pouze 0,3% z celkových nákladů. 

3.8.3 Analýza finanční stability společnosti: 

Spol. Wilo má více než dvojnásobně vyšší podíl vlastních zdrojů než spol. 

Grundfos. Z charakteru společností (obchodní společnosti, zastupující zájem ovládající 

osoby na místním trhu) vyplývá, že tyto společnosti nemají lehce zpeněžitelný majetek. 

Lze přepokládat nižší podíl cizích aktiv [5]. Tato analýza nabízí dva naprosto opačné 

přístupy – spol. Grundfos významně zvyšuje podíl cizích zdrojů, zatímco spol. Wilo se jich 

stejným tempem zbavuje. Z tohoto důvodu se domnívám, že spol. Wilo vykazuje vyšší 

stabilitu a vyšší stupeň finanční volnosti než spol. Grundfos. 

Na druhou stranu má spol. Wilo o 1/3 vyšší podíl stálých aktiv, což vzhledem 

k charakteru společností je rizikovější skutečnost. Společnost bude obtížněji reagovat na 

případné výkyvy trhu. 

Úroky odčerpávají pouze 1,44% vytvořeného efektu u spol. Wilo, kdežto u spol. 

Grundfos až 20,14%.  

3.8.4 Analýza likvidity 

V literatuře je uvedeno, že ukazatel peněžní likvidity by měl nabývat hodnot 

vyšších než 40% k oběžným aktivům [6]. Obě firmy jsou pod tímto parametrem, ovšem 

zatímco spol. Grundfos chybí k dosažení pouze necelá dvě procenta, u spol. Wilo je 

schopnost likvidity méně než poloviční. Naopak u spol. Wilo nízká výše cizího kapitálu 

umožní snadnou dostupnost prostředků v případě potřeby. 

Ukazatel běžné likvidity je doporučován  v poměru 1:1 až 1,5:1 [2]. Běžná likvidita 

u spol. Wilo je zabezpečena 118% a spol. Grundfos 122,49%. Obě dvě společnosti v tomto 

parametru vyhovují a ani nepřekračují doporučované maximum. 

Ukazatel celkové likvidity dle doporučení má být  v rozmezí 1,5:1, max. 2,5:1 [2]. 

U spol. Wilo je celková likvidita zabezpečena 169,85%, což splňuje rozmezí 

doporučovaných parametrů, u spol. Grundfos naopak je tento parametr nižší a to pouze 

131,40 %. 
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4. Benchmarking vybraných společností 
V této kapitole je proveden benchmarking obou společností  na základě dostupných 

faktů. 

4.1 Popis srovnávaných společností 
Porovnávané společnosti jsou společnosti Wilo Praha s.r.o., dále jen spol. Wilo a 

Grundfos s.r.o., dále jen spol. Grundfos. Obě společnosti působí na trhu čerpací techniky. 

Obě společnosti jsou obchodními společnostmi, které zajišťují distribuci svých 

ovládajících společností na trhu ČR. Sídlo ovládající společnosti Grundfos je ve Švýcarsku 

[10], sídlo ovládající společnosti Wilo je ve Spolkové republice Německo [8]. Obě 

společnosti jsou právnické osoby s ručením omezeným, přičemž základní kapitál 

společnosti Grundfos je 16 MCZK, společnosti Wilo je 15 MCZK.  Společnost Grundfos 

byla zapsána v obchodním rejstříku dne 03.07.1995 [12], zatímco společnost Wilo dne 

14.11.1994 [13]. 

Obě společnosti jsou shodné, jedinou výjimkou je existence organizační složky na 

Slovensku u spol. Grundfos. Provedené analýzy jsou poměrového charakteru a tak tato 

skutečnost neovlivňuje vypovídací hodnotu.  

4.2 Koncernová struktura 
Jediným společníkem společnosti Grundfos s.r.o. je společnost Grundfos Holding 

AG., se sídlem ve městě Zug, která vlastní stoprocentní podíl na základním kapitálu účetní 

jednotky. Společnost je součástí skupiny Grundfos se sídlem v Dánském království. 

Zároveň tato vykonává činnost přímo ovládající osoby. Další významné propojené osoby, 

které nepřímo ovládají společnost jsou  GRUNDFOS A/S, GRUNDFOS Management A/S, 

GRUNDFOS Finance A/S. Všechny posledně jmenované společnosti mají sídlo v obci 

Bjerringbro v Dánském království. 

Koncern je dále rozčleněn na  jednotlivé výrobní závody a  na jednotlivé obchodní 

společnosti v jednotlivých zemích. Lokalizace výrobních závodů: Dánské království, 

Spolková republika Německo, Maďarsko, Itálie,  USA.  

Za rok 2008 vykázal koncern plnění ve výši 2 miliard EUR.  Zároveň v této době 

zaměstnával přibližně 17 000 zaměstnanců. [9] 
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Společnost Wilo Praha s.r.o. je vlastněna 100% společností WILO SE, která je 

vedoucí společností celého koncernu. Wilo Se vlastní majetkové podíly v jednotlivých 

firmách ve skupině,  určuje dlouhodobou strategii celé skupiny, řídí a rozhoduje o všech 

důležitých aktivitách celé skupiny. Sídlo společnosti je ve Spolkové republice Německo, 

ve městě Dortmund.  

Koncern je rozčleněn zvlášť na jednotlivé výrobní závody  a zvlášť na jednotlivé 

obchodní společnosti v jednotlivých zemích. Výrobní závody jsou lokalizovány 

v Německu, Francii, Irsku, Velké Británii, USA, Indii, Číně, a jižní Koreji. Obchodní 

společnosti jsou ve více jak 70-ti zemích světa. Celý koncern zaměstnává přibližně 6 tisíc 

zaměstnanců. Roční obrat za rok 2008 dosáhl 926 mil. EUR [8]. 

4.3 Počet zaměstnanců a personální politika 
Z vývoje počtu zaměstnanců lze vyčíst i rozdílnou personální politiku. 

Tab. č. 14 Vývoj počtu zaměstnanců 
  Pozice 2008 2009 2010 
Wilo Zaměstnanci 29 25 24 
  Vedení společnosti 1 5 5 
Grundfos Zaměstnanci 60 45 44 
  Vedení společnosti 11 10 10 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [8]+[9]+[10]+[11] 

Zatímco u spol. Wilo je počet zaměstnanců víceméně stabilní, u spol. Grundfos 

vykazuje velký výkyv  v roce 2009.  Bohužel, z přílohy účetní uzávěrky nelze vyčíst 

procento fluktuace zaměstnanců, počet nástupů a výstupů zaměstnanců a četnost způsobů 

ukončování pracovního poměru. Tyto údaje by poskytly informace o stabilitě 

zaměstnanecké struktury organizací, tak i o její schopnosti se měnit. Nicméně je 

jednoznačně patrné, že tento výkyv překračuje přirozenou hranici fluktuace, stanovenou na 

5-8% [6]. Domnívám se, že se jednalo o reakci na nutnost snížení nákladů v souvislosti 

s hospodářskou krizí.  

Tab. č. 15 Vývoj mzdových nákladů na jednoho zaměstnance 
 [CZK] Pozice 2008 2009 2010 
Wilo Zaměstnanci 798 621   747 920   765 583   
  Vedení společnosti 3 032 000   1 488 600   1 930 400   
Grundfos Zaměstnanci 626 400   509 467   633 045   
  Vedení společnosti 1 267 455   1 530 000   1 385 400   

Zdroj: Vlastní zpracování dle [8]+[9]+[10]+[11]. 
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Vývoj mzdových nákladů na jednoho zaměstnance popisuje rozdíl v průměrném 

ohodnocení zaměstnance. Tento faktor patří k jednomu z motivačních faktorů. Mezními 

body je mzdový náklad na vedení společnosti v roce 2008 u spol. Wilo. Vzhledem k tomu, 

že toto koresponduje se dnem vzniku funkce nového jednatele spol. Wilo k 01.01.2012 

[13], domnívám se, že se jedná o výdaje spojené buď s odchodem původního jednatele, 

nebo s nástupem současného jednatele a tudíž lze považovat tento výkyv za nesystémový.  

Pokles mzdových nákladů v roce 2009 u zaměstnanců spol. Grundfos o prakticky 

20% přisuzuji plošnému snížení platů z důvodů nutného snížení výdajů.  

Tab. č. 16  Tržby na jednoho zaměstnance ( včetně vedení) 
Spol. / Rok  [TCZK] 2008 2009 2010 
Wilo 10 872 9 226 9 976 
Grundfos 13 032 12 589 13 082 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [8]+[9]+[10]+[11] 

Pomocí ukazatele tržeb na jednoho zaměstnance vyhodnocuji „tržební“ výkonnost 

jednoho zaměstnance. Jak již bylo konstatováno výše, obě společnosti mají shodné 

portfolio výrobků, jsou zaměřeny na shodné segmenty trhu a působí přibližně na shodném 

území.  Lze tedy konstatovat,  že výkonnost zaměstnanců je vyšší u spol. Grundfos.  

 Cílové zákaznické skupiny 
Obě společnosti uvádějí i zaměření na shodné cílové skupiny zákazníků, řazených 

pod tržní segmenty.[9] 

Building services (Segment topení) 

• Specializované velkoobchody 

• Montážní a stavební firmy 

• Výrobci komplexních technických zařízení 

• Provozovatelé nebo majitelé obytných a komerčních objektů 

Water Industry (Segment voda) 

• Provozovatelé vodárenské distribuční sítě 

• Subjekty zabývající se zpracováním odpadních vod 
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Industry (Segment průmysl) 

• Výrobci komplexních technických zařízení 

• Průmysloví uživatelé 

U obou společností je rozdělení shodné. Jednotliví zákazníci jsou přiřazeni pod 

tržním segmentem a dle tohoto jsou obsluhováni. Bohužel tento parametr se nedá použít 

při testování zákazníků, neboť hranice jsou občas nejasné. 

4.5 Výrobkové portfolio 
Výrobkové portfolio je v segmentu topení prakticky naprosto shodné. Žádné 

patrnější rozdíly, které by odůvodňovaly převahu té, či oné společnosti jsem nenašel. 

V segmentu voda naopak koncern Wilo provedl v dřívějších letech akvizici – nákup 

společnosti EMU, která má sídlo ve městě Hof u Aše. Tato společnost byla zaměřena na 

zákazníky v oblasti vodárenství a dodnes má silnou pozici. Ačkoliv se výrobky již 

prodávají pod značkou Wilo. Koncern Grundfos ve stejnou domu podnikl nákup spol. 

Sarlin se sídlem v Helsinkách. Tato spol. byla zaměřena hlavně na trhy v zemích bývalého 

SSSR a na našem trhu žádnou pozici neměla. Zde je ve výhodě spol. Wilo. 

V průmyslu Industry má výhodu spol. Grundfos a to zejména díky dřívějšímu 

rozšíření koncernu o značku Hilge, vyrábějící čerpadla pro  potravinářský průmysl. Ovšem 

vzhledem ke skutečnosti, že dominantní položku v tomto segmentu i u spol. Grundfos tvoří 

čerpadla na čerpání běžných kapalin, nebude na výše uvedenou skutečnost brán zřetel. 

4.6 Osobní výzkum  
Na základě  výše provedené identifikace partnerů benchmarkingu, provedených 

rozborem jejich tržního portfolia a rozborem jejich výrobkového portfolia a dále na 

základě provedené finanční analýzy, jsem se rozhodl pro další výzkum pomocí 

dotazníkové metody. Pro sběr dat jsem si určil metodu dotazníkovou. Vzhledem k citlivosti 

informací  byl dotazník koncipován jako anonymní.  

Výzkum je zaměřen na ověření tržních podílů v jednotlivých segmentech (cílových 

zákaznických skupinách) dle kapitoly č. 4.4 Cílové zákaznické skupiny. Dále je výzkum 

zaměřen na vnímání kvality chování se daných společností k potřebám zákazníků 
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v obchodním cyklu. Posledním parametrem je zjištění preference zákazníků při 

uspokojování jejich potřeb při výběru a objednávání čerpadla. 

Podle výše uvedených požadavků jsem vytvořil dotazník skládající se ze čtyř částí: 

První část se věnuje vztahu respondenta k čerpací technice a postavení jeho a jeho 

společnosti v užití čerpací techniky a čerpadel.  

Druhá část zjišťuje domnělý podíl výrobků jednotlivých značek při činnosti 

respondenta, nebo jeho společnosti – a to ve třech tržních segmentech (částech trhu), 

určených dle rozdělení ve Výroční zprávě spol. Wilo z roku 2009 a 2010.  Na stejné tržní 

segmenty jsou výrobky děleny i u spol. Grundfos. – viz informace ve Výroční zprávě spol. 

Grundfos z roku 2010 (organizační struktura společnosti). 

Třetí část porovnává a ověřuje chování obou společností k zákazníkům tak, jak to 

vnímají respondenti. Zároveň zjišťuje váhu dané oblasti pro osloveného. 

Čtvrtá část eviduje osobní údaje osloveného, jednak pro charakteristiku vzorku 

oslovených respondentů, jednak pro vysvětlení případných extrémů. 

Otázky směřují jednak ke zjištění procentuelního podílu jak v jednotlivých 

společnostech, tak u montážních a dodavatelských společností na procentuelní podíl na 

dodávkách. Dále jsou otázky (č.7-17) koncipovány tak, aby dotázaný porovnal na 10- 

bodové škále obě společnosti v klíčových otázkách. Volba deseti bodové škály byla 

zvolena na základě pre-testového zkoumání prvního dotazníku. První test ukázal na 

nutkání dotázaného zpochybňovat korektnost dotazníku, pokud v něm není prostor pro 

ostatní společnosti na trhu. Částečně je tedy tento prostor kompenzován 10-ti bodovou 

škálou, kde si dotázaný může představit i polohu jiné spol. Ke každé otázce byla zároveň 

přiložena „váha“ této otázky – při výběru čerpadla v 5-ti bodové škále. Obě dvě škály byly 

vyjádřeny slovně, tak aby co nejvěrněji vystihovaly podstatu otázky. 

Distribuce dotazníků byla provedena jednak pomocí České pošty a vloženou 

obálkou se zpětnou adresou, jednak emailovou poštou z nezávislé adresy. Posledním 

použitým kanálem pro zdroj informací byly mé osobní návštěvy, zejména na pobočkách 

velkoobchodu a maloobchodu. Celkem bylo osloveno 118 adres potencionálních 

zákazníků. Jako nejúčinnější vyhodnocuji osobní návštěvy, jako druhé emailovou formu 

dotazování. 
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4.7 Vyhodnocení dat. 
Do vyhodnocení bylo zahrnuto celkem 36 dotazníků od respondentů. Vzhledem 

k tomu, že bylo osloveno 108 respondentů, jedná se o návratnost ve výši 33,33 %. 

83 Profil respondentů 

19%

11%

53%

17% 0%
100% Sortimentu / Činnosti

75% Sortimentu / Činnosti

50% Sortimentu / Činnosti

25% Sortimentu / Činnosti

0% Sortimentu / Činnosti

 
Graf č.  2 Důležitost čerpadel pro běžnou činnost korespondenta 

 Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového průzkumu. 
 

83 % dotázaných uvedlo, že se setkají s čerpadly a problematikou čerpadel více než 

v 50% buď v sortimentu zboží, nebo ve své činnosti. Zbylých 17% se  s čerpadly setká ve 

25% případů buď v sortimentu, či činnosti. Dotazník nevyplnil nikdo, kdo by s čerpadly 

nepracoval. 

31%

14%

14%
22%
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Ředitel
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Technický pracovník

Montér

Projekční pracovník
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Obsluha strojních zařízení

Jiné

 
Graf č.  3 Profesní zařazení korespondentů. 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového průzkumu. 
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Z profesního zařazení korespondentů vyplývá: 

1. Největší část dotázaných tvoří techničtí pracovníci, projektanti a položka jiné, 

která je obsažena zejména „deskmany“2 v prodejnách 

2. Druhá největší položka obsahuje korespondenty z řad ředitelů a vedoucích 

pracovníků. 

3. Zbytek odpovědi již nemá dostatečnou váhu a jsou zde obsaženi zejména 

dělnické profese – montér a obsluha strojních zařízení. 

Z tohoto rozdělení konstatuji, že větší část dotazníků pochází od korespondentů, 

kteří ovlivňují výběr čerpadla. Techničtí pracovníci na svých pracovištích, projektanti 

v projektech a deskmani (prodejci) ovlivňují přímý výběr u velkoobchodu. 

Druhou největší položku tvoří lidé ve vedoucích pozicích. Tito rozhodují o 

konečném výběru.  V tomto výběru dat zazněl tedy hlas „decisionmakerů“3 zhruba 

třetinovým hlasem. 

Lze tedy konstatovat, že použitá data mají vypovídající hodnotu. 

14%

19%

28%

25%

8% 6% Velkoobchod

Maloobchod

Průmyslový konečný uživatel

Montážní organizace

Servisní organizace

Jiné

 
Graf č.  4 Vyhodnocení typu společnosti.  

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového průzkumu. 
 

                                                 
2, Deskman je slangové označení pro pracovníka za pultem ve specializovaných obchodech. 
3 , Osoba, činící rozhodnutí. 



Bc. Pavel Preibisch: Benchmarking dvou vybraných společností na trhu s čerpací 
technikou. 

 

2012   26 

 Graf vypovídá o zanedbatelném procentu jiných společností a servisních 

organizací. Opět konstatuji, že daný vzorek dat, až na drobné výjimky pochází ze 

společností, jež zásadní měrou ovlivňují výběr čerpadla. 

2. Tržní podíly dle respondentů 

0,00%
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40,00%
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80,00%
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Topení 78,75% 21,25%

Voda 45,56% 54,44%

Průmysl 67,92% 32,08%

Grundfos Wilo

 
Graf č.  5 Tržní podíly v jednotlivých segmentech.  

Zdroj: vlastní zpracování na základě dotazníkového průzkumu. 
  

Konstatuji , že v segmentu topení a průmysl je zřetelný větší tržní podíl značky 

Grundfos, naopak v segmentu voda a vodní hospodářství je patrná převaha značky Wilo. 

3. Porovnání hodnocení jednotlivých položek 

Dotazy jednotlivých položek jsou sestaveny tak, aby bylo možné porovnat 

spokojenost zákazníků jednak se značkou, kterou daná společnost reprezentuje a jednak se 

službami, které tyto společnosti zajišťují na trhu ČR pro dané značky. Respondenti 

hodnotili skutečnost daného dotazu dle svého názoru na škále 1-10. Hodnota 1 značila 

nejhorší možný výsledek (nejmenší spokojenost), hodnota 5 průměrný výsledek a hodnota 

10 nejlepší možný výsledek (největší spokojenost). Výsledek je možné si prohlédnout 

v příloze č. 6. Soubor dat, dotazníková akce a v podobě grafu v příloze č. 7. Porovnání 

odpovědí dotazníkového výzkumu, graf. Výsledek je také slovně popsán na konci této 

kapitoly. 
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4. Váha jednotlivých parametrů. 

K jednotlivým dotazům byla přiřazena otázku na váhu tohoto parametru, neboli na 

to, jakou důležitost respondent přikládá problematice dané otázkou při výběru čerpadla. 

Váha jednotlivých parametrů se posuzovala na škále 1-5. Váha 1 = není to pro důležité 

naopak váha 5 = pokud tato podmínka nebude splněna, čerpadlo si nekoupím. ). Výsledek 

je možné si prohlédnout v příloze č. 6 Soubor dat, dotazníková akce a v podobě grafu 

v příloze č. 8. Váhy dotazovaných činností, graf. Slovy je výsledek popsán na konci této 

kapitoly. 

5. Vyhodnocení  

1. Nejvyšší váhu respondenti přiřadili otázce vnímání kvality. Zároveň zde je 

hodnocení spol. Grundfos výrazně vyšší, než spol. Wilo.  Preference kvality podle 

organizací: 

A, Průmyslový konečný uživatel a servisní organizace,  

B, Montážní organizace 

2. Jako druhá nejdůležitější oblast je kvalita servisu a i zde výrazně převyšuje 

hodnocení spol. Grundfos nad ohodnocením druhé společnosti. Preference kvality podle 

organizací: 

A, Průmyslový konečný uživatel 

B, Servisní organizace 

3. Třetí nejdůležitější pro rozhodování je rychlost zpracování technických nabídek 

(rozumí se i cenových, ovšem vzhledem k tomu že ceníky obou společností jsou veřejně 

přístupné na internetu a vzhledem k tomu, že v dokumentaci pro výběrová řízení většinou 

není dovoleno uvádět typ – potažmo tím i výrobce, je důležitější technická stránka 

nabídky, než cenová. Preference kvality podle organizací: 

A, Montážní organizace 

B, Průmyslový konečný uživatel 
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4. Až jako čtvrtá se jeví důležitost rychlosti dodání zboží, přičemž zde opět spol. 

Grundfos dostává lepší hodnocení, ovšem nikoliv již tak výrazně. Preference kvality podle 

organizací: 

A, Servisní organizace 

B, Montážní organizace 

5. Páté místo drží přehlednost technických katalogů, zde spol. Wilo výrazně 

zaostává za spol. Grundfos. Preference kvality podle organizací: 

A, Montážní organizace 

B, Maloobchod 

6. Až na šestém místě se umístila cena společně s informacemi o dodacím termínu. 

Výše ceny je u spol. Wilo nižší. Preference kvality podle organizací: 

A, Maloobchod 

B, Montážní organizace 

7. Sedmé místo patří zpětné informaci o objednávce. Zde je opět výrazný rozdíl ve 

prospěch spol. Grundfos. Preference kvality podle organizací: 

A, Průmyslový konečný uživatel a velkoobchod 

B, Maloobchod 

8. Informace od obchodních partnerů jsou na místě osmém a zákazníci je vnímají 

jako nepodstatné pro rozhodování, stejně tak jako komfort rozhodování není podstatný. 

Preference kvality podle organizací: 

A, Servisní organizace 

B, Montážní organizace 
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9. Na posledním místě pro výběr značky je chování společnosti k životnímu 

prostředí. Tento dotaz potvrdil zatím platnou skutečnost, že argument ohleduplnosti 

k životnímu prostředí je sice brát v potaz, ale je až na posledním místě v rozhodovacích 

preferencích. Preference kvality podle organizací: 

A, Průmyslový konečný uživatel 

B, Montážní organizace 

4.8 Proklamované očekávané vývoje v roce 2011 
Spol. Wilo předpokládá pokračování shodného trendu jako v roce 2010, který 

hodnotí jako „mimořádně úspěšný“. Jako problematický z pohledu obratu stále vidí  

segment Building Servis, kde podle jejího názoru přetrvávají známky hospodářské recese. 

Naopak optimisticky vidí vývoj v segmentu Water Management. Zajištění rostoucího 

obratu vidí  v navyšování tržního podílu. 

V personální politice si společnost klade za cíl udržet motivaci všech zaměstnanců a 

posílit týmovou práci, neboť toto pozitivně ovlivňuje vztah k zákazníkovi. Dále se chystá 

rozšířit prodejní tým Water managementu, který byl dlouhodobě personálně 

poddimenzován. [9] 

Spol. Grundfos, s.r.o. jako svůj cíl uvádí také akceleraci růstu tržeb. A to 

v segmentu Building Servis (prodej energeticky úsporných čerpadel) a v segmentu 

Industry (energetický a technický audit čerpacích systémů). Jako další priorita je vytčena 

vysoká úroveň  kontroly nákladů včetně snižování nákladovosti. 

V personální politice je kladen důraz na růst produktivity práce a posílení technické 

podpory a merchandisingu. [11] 
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5. Navrhovaná opatření 
V následující kapitole budou navržena doporučení pro každou společnost, 

vyplývající z benchmarkingového procesu. 

5.1 Neměnné faktory u obou společností. 
Vzhledem k tomu, že obě společnosti jsou společnosti obchodní, vlastněné 

zahraničními ovládajícími osobami, které vlastní poměrně velké množství obdobných, či 

shodných společností, jsou zde určitá omezení, která tyto dvě společnosti mohou jen velmi 

těžko ovlivnit. Mezi toto patří: 

Politika kvality výrobků včetně vývoje výrobků jsou u společností zcela odvislé od 

vůle ovládajících osob. 

Částečně i politika rychlosti dodacích lhůt je odvislá od kontraktů, které uzavírá 

s jinými subjekty ovládající osoba. 

Společnosti byly založeny pro zabezpečení prodejní obslužnosti v regionu ČR 

(popř. SR). Expanze mimo tyto prostory je povolena pouze, pokud expanduje zákazník se 

sídlem v ČR. 

 V následujících doporučeních bude toto respektováno a veškerá doporučení budou 

s těmito omezeními počítat. 

5.2 Navrhovaná opatření spol. Grundfos 
Pokud spol. Grundfos, s.r.o. uvádí jako svůj cíl akceleraci růstu tržeb v Segmentu 

topení (Building Servis) prodejem energeticky úsporných čerpadel – viz kap. 4.8 

Proklamované očekávané vývoje 2011, mohu konstatovat pravděpodobné splnění tohoto 

cíle v roce 2012 a zejména v roce 2013  z těchto důvodů: 

Vzhledem k  nastávající platnosti4 „Směrnice EUP“ schválené Evropským 

parlamentem a Radou EU dne 6.07.2005, která stanovuje rámcová pravidla pro 

„ecodesign“ zařízení, užívajících elektrickou energii a prováděné nařízením Komise č. 

641/20095 z 22.07.2009 [7] a vzhledem k dominantnímu postavení Segmentu topení ve 

                                                 
4 Platnost směrnice i nařízení od 01.01.2013, Velkoobchody již na topnou sezonu 2012/2013 budou 
nakupovat pouze zařízení, jež může být instalováno v roce 2013, tj. energeticky úsporná čerpadla. 
5 Od roku 2013 je nutné dodržet hodnotu Ukazatele energetické účinnosti (EEI) na úrovni EEI < 0,27,  což 
prakticky znamená pouze čerpadla s vestavěnou regulací. 
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spol. Grundfos. Tato směrnice umožní spol. Grundfos obsadit prostor, který dnes na trhu 

zaujímají neznačkoví výrobci. 

Splnění dalších proklamovaných cílů však, dle mého názoru, již tak jednoznačné 

nebude. V segmentu voda si spol. Grundfos žádné cíle vůbec nevytýčila a v Segmentu 

industry chce společnost růst pomocí energetického a technického auditu čerpacích 

systémů (EATA), tzn. náhrada starších čerpadel za nová a automatickou regulací. 

Výstupem EATA bývá doporučení na výměnu čerpadla s vyčíslenou úsporou a dobou 

návratnosti. Výzkumem byla zjištěna převaha spol. Grundfos v Segmentu průmysl o 

35,84%, což je zhruba jedenkrát tolik, než jaký byl zjištěn podíl spol. Wilo v tomto 

segmentu. 

Pro splnění proklamovaných cílů v dalším období doporučuji spol. Grundfos: 

1. Zaměřit se na rychlost dodací lhůty. K dosažení tohoto cíle doporučuji provést 

analýzu dodávek za poslední tři roky. Motivovat spolupracují velkoobchody o tutéž 

analýzu u všech jejich dodávek od všech jejich výrobců (i anonymně).  Na základě těchto 

dvou analýz zabezpečit zvýšení skladových zásob, zejména typů čerpadel, které nejsou 

skladem. vzhledem k velké variabilitě podobných typů čerpadel navrhuji taktéž držet 

skladem komponenty, z nichž je možné sestavit čerpadlo na základě žádosti zákazníka 

(zejména při potřebě urgentního řešení). 

2. Důsledným snížením ostatních finančních nákladů ušetřit prostředky na výše 

uvedené doporučení č.1. 

3. Personální politiku zaměřit na získání (či provedení specializace) zaměstnanců 

pro Segment průmysl a voda, kde je zejména vysoce ceněno vnímání kvality a servisu. Tito 

pracovníci by měli být schopni svými technickými znalostmi přesvědčit konečného 

uživatele o svých návrzích řešení 

4. Energetický a technický audit čerpadel nabídnout zdarma 1x každému 

evidovanému zákazníku v databázích společnosti ze Segmentu průmysl a voda. 

Zaměstnancům působících v těchto segmentech poskytnout pravomoc nabídnout ve 

vybraných případech EATE zdarma. 
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5. Doporučuji již nezvyšovat podíl cizích zdrojů, popř. částečně snížit část tohoto 

podílu. Efektem bude jednak lepší finanční stabilita, jednak snížení úrokového zatížení 

může částečně kompenzovat vyšší výdaje v bodě 3 a 4. 

6. Doporučuji klást větší důraz na vymáhání krátkodobých pohledávek, delší doby 

splatnosti podmiňovat jinými ústupky a dosáhnout tak snížení doby obratu pohledávek 

alespoň na hodnotu spol. Wilo – viz tab. č. 13. 

5.3 Navrhovaná opatření spol. Wilo 
Mezi silné stránky spol. Wilo patří jednoznačně dlouhodobě budované vztahy 

v Segmentu voda. Vývoj, který proklamuje pro rok 2011 bude zcela evidentně naplněn i 

v roce 2012 a 2013. Pravděpodobně i vzhledem k tomu, že v tomto segmentu si spol. 

Grundfos nečiní žádné ambice. 

Dle mého názoru mezi slabé stránky společnosti patří obecně komunikace se 

zákazníky v jiných segmentech, např. s velkoobchody v Segmentu topení a konečnými 

uživateli v Segmentu průmysl.. 

A, Segment průmysl: 

Vzhledem k tomu, že personální politika je odlišná6 od spol. Grundfos, domnívám 

se, že může bezpečně a bez velkých nákladů zaútočit na pozici druhé spol.  

 V tomto segmentu je nejvíce oceněna kvalita výrobků (viz kap. 4.7. Vyhodnocení 

dat), která získala jednak největší váhu z celého průzkumu a zároveň největší váha ji byla 

přisouzena průmyslovým konečným uživatelem. Doporučuji vytvoření „Listu referenčních 

akcí“ ve kterém budou obsaženy důležité akce v Segmentu industry v ČR. List bude 

obsahovat i jména, adresy i tel. čísla na osoby, které tyto čerpadla provozují a jejich 

souhlas. Na základě této databáze doporučuji uvést do chodu: 

1. Marketingovou akci zaměřenou na konečné uživatele. Doporučuji zabezpečit 

externí organizací. 

2. Ke každé nabídce připojit část referenčního listu. 

3. Na každou fakturu ( i pro velkoobchody ) připojit informaci o 1. referenci, popř. 

odkaz na referenční listopad 

                                                 
6 , Viz kapitola 4.7 očekáváný vývoj v roce 2011 
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4. U každého emailu připojit k podpisu odkaz na referenční akci. 

Cílem této kampaně je zvýšit povědomí o kvalitě čerpadel u průmyslových 

konečných uživatelů. Referencí ze Segmentu voda bude mít tato společnost zcela jistě 

dostatek. 

Segment topení. 

Podle názoru spol. Wilo zde přetrvávají známky hospodářské recese. Tento názor 

nepovažuji za dostatečný. V příloze č. 7. Porovnání odpovědí dotazníkového výzkumu, 

graf, je patrný rozdíl mezi hodnocením spol. Wilo u velkoobchodů a montážních 

organizací. A to jak u kvality, ale i u dodací lhůty, kvality katalogů, komfortu objednávání, 

informací o dodacím termín, tzn. prakticky u všech položek, je spol. Wilo hodnocena hůře 

než spol. Grundfos. Za důvod považuji bližší a těsnější vztahy u spol. Wilo s montážními 

organizacemi. Pomocí přímých vztahů s montážními organizacemi při daném počtu 

zaměstnanců spol. Wilo nelze obsáhnout stejný prostor na trhu jako u spol. Grundfos, která 

využívá zejména velkoobchodů a přes tyto udržuje vztahy s menšími montážními 

organizacemi a montážníky. Spol. Grundfos tak multiplikuje počet pracovních sil o 

zaměstnance velkoobchodů, kteří se starají o montážníky a montážní organizace. 

Pravděpodobným důvodem, proč se Wilo věnuje přímo montážním organizacím, je vazba 

na větší investiční akce, kde je velkoobchod, maloobchod či jiný prostředník zbytečným 

mezičlánkem. Tyto akce skutečně nejsou nyní příliš obvyklé. 

1. Doporučuji tedy spol. Wilo zvýšit zaměření na velkoobchody. Prostředníci 

nejsou zbyteční, pokud multiplikují péči o zákazníky a práci vlastních zaměstnanců. To lze 

zejména u technicky nenáročných čerpadel pro malého uživatele. Nabídku pro 

velkoobchody tedy zaměřit  na čerpadla pro běžného uživatele. Samozřejmě čerpadla již 

splňující požadavky EU od 1.1.2013. Soustředit se na levná čerpadla není smysluplné. 

Naopak, kvalita a inovace je respondenty hodnocena nejvíce.  

2. Zaměřit se na kvalitu servisu. Velkoobchody a zákazníci musí vědět, že servis je 

jim nablízku a k dispozici 24 hodin denně. Navrhuji inspiraci od společnosti Grundfos a 

založení 24 hodinové telefonické služby – tzv. „Helpline“ [15]. Zde bude na příjmu 24 

hodin vždy určený servisní pracovník. Dle mých zkušeností je důležitá okamžitá reakce. 

Zákazník musí vědět, že se jeho problém řeší. Skutečné plnění již není tak striktně časem 

limitováno.. 



Bc. Pavel Preibisch: Benchmarking dvou vybraných společností na trhu s čerpací 
technikou. 

 

2012   34 

3. Radikální zlepšení technických nabídek. Rozsah zboží ve velkoobchodu je 

rozsáhlý, při jakékoliv jednoduché komplikaci hledá velkoobchod pomocnou ruku. U koho 

ji najde, toho zboží prodá. Zlepšení nabídek lze dosáhnout pouze pomocí silné technické 

podpory. 

4. Zpětná informace o dodacím termínu. Administrativní záležitost, kterou ovšem i 

velkoobchody řadí už na 4-5 místo. Posílení toku informací je nutností. Okamžité 

potvrzování dodacího termínu po objednání doporučuji posílit jak personálně, tak 

softwarově. 

5. Pro výše uvedené procesy doporučuji zvýšit vybavenost informačními 

technologiemi. O nízké vybavenosti částečně vypovídá velmi nízký podíl položky software 

k aktivům celkem v rozvaze, na rozdíl od spol. Grundfos. Zde je pravděpodobně jeden 

z pilířů úspěchu spol. Grundfos, tato spol. vykazuje např. velmi vysoký podíl software 

z oběžných aktiv a to se tento podíl radikálně snížil z předchozího období. 

6. Zlepšení dodacích termínů. Je nutné přesvědčit velkoobchody o nákupu určitého 

množství zboží na sklad. Čím více bude zboží na skladech velkoobchodů, tím dostupnější 

bude zboží pro běžné zákazníky. Zároveň tím méně zboží na skladech zákazníků od 

konkurence, protože finanční prostředky velkoobchodů nejsou bezedné. Zde je nutné určit 

motivační systém k naskladnění. 

7. Spustit marketingové akce na podporu „inteligentních“ čerpadel pro malé 

systémy topné a užitkové vody. Akce zaměřené na běžné „deskmany“ ve velkoobchodech, 

malé montážníky aj. Součástí těchto akcí by mělo být technické proškolení montážníků, 

odměnou by mělo být např. jedno „inteligentní čerpadlo“. „Deskmani“ i montážníci 

doporučují i prodávají to, co znají, co již mají vyzkoušené.  Navíc podpora prodeje malých 

čerpadel se dříve, či později projeví i v ostatních segmentech. Neboť dříve, či později se 

objeví decision maker mající osobní zkušenost s danou značkou z domova, či odjinud. 
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6. Závěr 
Cílem práce bylo provedení benchmarkingu dominantních konkurenčních 

společností na trhu s čerpací technikou. Výběr obou společností vycházel z jejich působení 

v daném segmentu trhu. Obě společnosti mají zásadní vliv na trhu s čerpací technikou. 

Není na první pohled patrné, ve které pozici vůči sobě i vůči svým zákazníkům se 

společnosti nacházejí. Obě společnosti veřejně vyhlašují své úspěchy, např. spol. Wilo ve 

své Výroční zprávě 2010 uvádí „Skupina WILO SE se v celosvětovém měřítku řadí mezi 

nejvýznamnější dodavatele čerpadel, Wilo je globální technologický leader v oblasti 

malých čerpadel“ [9] . Spol. Grundfos ve své výroční zprávě uvádí. „ Hlavní prioritou 

zůstává prodej energeticky úsporných čerpadel a energetický a technický audit čerpacích 

systémů, ve kterých je GRUNDFOS s.r.o. lídrem, resp. výhradním poskytovatelem těchto 

služeb na trhu“ [11].  

Jako základ pro stanovení benchmarkingového projektu byla vypracována finanční 

analýza (viz kapitola 3 Finanční analýza jako základ benchmarkingu). Pro analýzu bylo 

použito více metod. Je použit Du Pont pyramidální rozklad dle knihy autora Jaroslava 

Dvořáčka [2]. Hlavním důvodem je možnost použití dat z delšího časového období 

(z období dvou, respektive tří let) a tím dosažení věrohodnější vypovídající hodnoty tohoto 

rozkladu. V návaznosti na tento pyramidální rozklad, jak pomocí  metody rozkladu celkové 

diference na základě logaritmu indexů ( pro součinové vztahy), tak  na základě podílu 

změny analytického ukazatele k celkové změně všech analytických ukazatelů (pro 

součtové vztahy), jsem vypracoval tab. č. 1, výsledky pyramidálního rozkladu 2009-2010 

[2]. Z tohoto rozkladu vyplývá, že spol. Grundfos se podařilo poklesem nákladovosti 

nákladů na prodané zboží zvýšit výnos na vlastní jmění o +25,41 %, snížením nákladovosti 

ostatních a mimořádných nákladů zvýšit výnos o 2,63%, poklesem vázanosti krátkodobých 

pohledávek o 2,06%. U spol. Wilo tyto hodnoty byly nepoměrně menší, pokles 

nákladovosti nákladů na prodané zboží zvýšil výnos pouze o +1,55%, snížení vázanosti 

krátkodobých pohledávek zvýšilo výnos pouze o +1%. V opačném trendu byly 

nejvýraznější působil u spol. Grundfos vliv změny nákladovosti osobních nákladů o -

7,05% a u spol. Wilo vliv snížení podílu cizích aktiv, neboli vliv změny multiplikátoru o -

2,45%. Z těchto důvodů je celková změna výnosu na vlastní jmění u spol. Grundfos 

výrazně větší +19,00% oproti spol. Wilo +2,33%. 
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Vertikální analýzu jsem vypracoval pro přehlednost důležitosti těchto změn, změn 

jejich meziroční velikosti a podílu (váze) dané položky vztažené ke 100% výnosů, nákladů 

a aktiv (viz. tab. č.2 Vertikální analýza vybraných ukazatelů). Zásadní rozdíly vyplývající 

z analýzy lze nalézt  v nákladech na prodané zboží, které tvoří shodně u obou společností  

přibližně 72% z nákladů celkem. Tyto u spol. Grundfos poklesly meziročně o -2,05 %, 

kdežto u spol. Wilo vzrostly o  +1,54%. .  Poukazuji na výrazný růst ostatních finančních 

nákladů u spol. Grundfos o + 46,14%, tvořících 2,31 % z nákladů celkem, kdežto u spol. 

Wilo je opačný trend – pokles a tvoří pouze 0,23% z celkových nákladů. Dalším výrazným 

rozdílem, který jsem analyzoval je výše povinného úroku, která u spol. Grundfos 

odčerpává podstatnou část vytvořeného efektu (až jednu pětinu – viz tab. č.5 Úrokové 

zatížení společností v roce 2010), kdežto u spol. Wilo je tento podíl nepatrný. 

 Finanční analýza byla ještě doplněna analýzami rentability, finanční stability, 

likvidity a aktivity. Rentabilita úhrnných vložených prostředků vykazuje výrazně lepší 

hodnoty u spol. Grundfos (18,68% oproti 10,57% u spol. Wilo), rentabilita vlastního 

kapitálu taktéž (28,92% proti 16,62% u spol. Wilo) – viz tab. č.9 a č.10. Ovšem rentabilita 

tržeb  je vyšší u spol. Wilo (4,45% oproti 3,05% u spol. Grundfos).  Peněžní likvidita  je u 

obou společností podobná, pouze s tím rozdílem, že u spol. Grundfos je vykázána lepší 

peněžní likvidita, kdežto u spol. Wilo naopak je výrazně lepší celková likvidita. Nicméně 

obě společnosti se pohybují v hodnotách uváděných literaturou pro daný typ společnosti 

[1]+[6].  Přesný popis lze nalézt v kap. 3.8.4 Analýza likvidity.  Výrazné rozdíly lze nalézt 

v analýze ukazatelů aktivity – v době obratu zásob. Doba obratu zásob je u spol. Grundfos 

6,13 dne, kdežto u spol. Wilo celých 19,85 dne. K vyhodnocení těchto analýz bylo 

přihlédnuto při plánování benchmarkingového průzkumu. 

Benchmarkingový průzkum byl zaměřený na zjištění názorů zákazníků těchto 

společností o podílu jejich značek na trhu ČR, na chování těchto společností vůči 

zákazníkům v ČR a na váhu poměřovaného chování při rozhodování zákazníka pro koupi 

čerpadla dané značky - viz kap. 4. Benchmarking vybraných společností. Zde byla 

překvapením pozice ceny výrobku, která se umístila až na třetím místě.  Rychlost dodání  

byla z pohledů respondentů až na čtvrtém místě v pořadí důležitosti pro výběr značky. 

Naopak pozice kvality a kvality servisu v souladu s očekáváním byla identifikována na 

čelných pozicích důležitosti. Zároveň byly preference zákazníků poměřovány i k uváděné 

zákaznické skupině, ke které se respondenti přiřadili. Průzkum byl proveden dotazníkovou 
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metodou. K průzkumu byly ještě porovnány další parametry, např. výkonnost na 

zaměstnance - viz kap. 4.3 Počet zaměstnanců a personální politika, stanovení cílových 

zákaznických skupin – viz kap. 4.4 Cílové zákaznické skupiny, porovnání výrobkového 

portfolia – viz kap. 4.5 Výrobkové portfolio. Při vyhodnocení bylo zjištěno, že respondenti 

upřednostňují značku Grundfos v Segmentech topení a průmysl, naopak spol. Wilo byla 

identifikována jako leader v Segmentu voda. Data byla vyhodnocena a položena 

k proklamovaným očekávaným vývojům v roce 2011 a na tomto základě byla vytvořena 

měřítka srovnávající výkonnost probíhajících procesů. 

V kapitole 5. Navrhovaná opatření jsou popsány mezery ve výkonnostech 

organizací.  Na základě kapitol. 3.8 Vyhodnocení finanční analýzy a 4.7 Vyhodnocení dat 

jsou navržena opatření ke zlepšení činnosti jednotlivých společností. Opatření čerpám 

z procesů, které užívá buď jedna ze společností, nebo ze zvyklostí na daném trhu. K daným 

opatřením přiřazuji, pokud je to možné, i návrhy na finanční krytí. Například u spol. 

Grundfos doporučuji zaměřit se na zkrácení dodací lhůty. Na základě analýzy prodejů za 

poslední tři roky, (nejen u spol.Grundfos ale i u spolupracujících velkoobchodů), navrhuji 

rozšířit skladovou zásobu na pohotovostním skladě v ČR, přičemž snížením položky 

ostatních nákladů je možné získat prostředky na držbu tohoto skladu a poplatky s tímto 

spojené. Dále doporučuji spol. Grundfos zaměřit se na personální politiku výběrem 

pracovníků s vyššími technickými znalostmi, pokud chce výrazněji uspět v Segmentu voda 

a průmysl, neboť zde je odbornost zákazníky vysoce ceněna. Dále doporučuji této 

společnosti zlepšit finanční stabilitu, zejména stabilizací, nebo snížením podílu cizích 

zdrojů i za cenu částečného snížení multiplikačního efektu v letech následujících. U spol. 

Wilo naopak doporučuji mix opatření, počínaje marketingovou akcí využívající interní i 

externí reference na podporu znalosti kvality značky, větší zaměření se na velkoobchody a 

na čerpadla denního použití, zvláště, když i ve Výroční zprávě společnost uvádí svoje 

celosvětové vedení v technologickém pokroku – viz počátek této kapitoly a zaměřením se 

na kvalitu servisu konče. Velkou pozornost by měla společnost přikládat kompletní 

komunikaci se zákazníky, o které si dovoluji potvrdit, že je (na základě výzkumu) 

nedostatečná, ba přímo mizivá v porovnání se spol. Grundfos. 

Za nejpodstatnější považuji také pochopení chování obou společností. Na základě 

všech indicií, uvedených v této práci se domnívám, že obě společnosti se ubírají cestou 

nejmenšího odporu a věnují se segmentům, kde rostou, tzn. tam, kde to nejlépe „umí“. 
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Pochopil jsem, že růst ve svých oborech považují za úspěch a neúspěch v oborech, kde 

úspěšní nejsou, omlouvají vnějšími příčinami.  Nelze ovšem založit vidinu růstu pouze na 

osvědčených trzích, naopak je nutné neustále se pokoušet o dosažení úspěchu i na trzích 

(segmentech) nových. Zde tedy doporučuji oběma společnostem, aby dokázaly překonat 

zaběhnuté zvyky a zaměřily svoji snahu i na segmenty trhu, ve kterých selhávají.  

Závěrem vyslovuji přání, aby oběma společnostem byla tato práce ku prospěchu. 

Aby jim pomohla si uvědomit, že i každá sleva, (a to bez ohledu na firemní strategii), 

dosáhne svého dna. Ani, že jakékoliv „dodimenzování“ [9] personálního obsazení 

Segmentu voda nebude naplňovat růst tržeb donekonečna. Tedy, že je nutné zkoušet 

adaptaci v nových segmentech, a novými postupy, s novým oslovením zákazníků.  Další 

podrobnosti  lze nalézt výše v mé práci. 
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