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1 Úvod 

Vzrůstající složitost a proměnlivost podnikatelského prostředí je největší překážkou 

úspěchu podnikatelů. Existuje celá řada vlivů působících na podnikatelské prostředí, například 

vliv globalizace. Globalizace může být zdrojem úspěchu, neboť přispívá k liberalizaci 

mezinárodních vztahů, k rychlejšímu technologickému rozvoji, ke zvýšení obchodních toků a 

toků zahraničních investic mezi jednotlivými státy. Naproti tomu vzájemná propojenost až 

závislost národních ekonomik může být propastí nejednoho státu a způsobit globální problém, 

třebaže se z krize jednoho státu stane krize celosvětová. Ostatně rok 2008 a světová finanční 

krize je toho důkazem. Dalším podstatným vlivem je hyperkonkurence. Hyperkokurence sice 

nabízí možnost srovnání a nejlepšího výběru, avšak tento „boj o zákazníka“ mnohdy způsobuje 

krizi, neúspěch nebo dokonce úpadek zejména malých a středních podnikatelů. Za zmínku stojí 

rovněž dynamičnost podnikatelského prostředí, která jednak umožňuje neustálý vývoj kupředu, 

nicméně ne všichni podnikatelé jsou schopni pružně a správně zareagovat na každou změnu. 

Jednoduše řečeno – uspět a udržet se v dnešním podnikatelském prostředí je velmi obtížné.  

Existuje několik možností, které usnadňují podnikatelům dosáhnout svých stanovených 

cílů, být úspěšný a udržet se na trhu. Jednou z těchto možností je pravidelné měření a 

vyhodnocování výkonnosti podniku. Hodnocení výkonnosti podává zpětnou vazbu o tom, jak 

firma v minulosti hospodařila, jestli byla úspěšná či nikoli, jaký je její horizontální vývoj a zda 

je vůbec schopna v silném konkurenčním boji i nadále uspět. Navíc pravidelné hodnocení 

výkonnosti umožňuje lépe predikovat budoucí vývoj a reagovat na potenciální hrozby i 

příležitosti. 

Se změnou podnikatelského, potažmo celého ekonomického prostředí, se mění také 

přístupy a metody určené k posuzování výkonnosti a finančního zdraví podniku. Od tradičních 

metod, založených pouze na finančních ukazatelích (někdy nazývané též účetní, neboť čerpají 

data z dostupných účetních výkazů) se postupně přechází k tzv. moderním a komplexním 

metodám, které kromě finančních ukazatelů využívají k hodnocení výkonnosti rovněž ukazatele 

nefinanční, jako je například spokojenost, iniciativa nebo týmová spolupráce vlastních 

zaměstnanců. Moderní hodnotové ukazatele měří hodnotu jmění vlastníků společnosti, 

komplexní metody zase umožňují posoudit všechny oblasti podnikatelské činnosti a zároveň 

pomáhají identifikovat faktory, které mají zásadní vliv na dlouhodobou výkonnost a 

konkurenceschopnost podniku. 
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Cílem diplomové práce je zhodnotit výkonnost společnosti ALMA PNEU s.r.o. v letech 

2010 – 2014 pomocí tradičních i moderních metod hodnocení výkonnosti a poté, na základě 

zjištěných výsledků, podat konkrétní návrhy a doporučení směřující ke zvýšení stávající 

výkonnosti společnosti. 

Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol, z nichž první kapitolu tvoří úvod a 

poslední závěr. Druhá kapitola, nazvaná teoretická východiska hodnocení výkonnosti, je 

zpracována na základě odborné literatury a jiných odborných zdrojů. Vymezuje pojem 

výkonnost a přibližuje jednotlivé metody k jejímu měření. Třetí kapitola je věnována 

charakteristice vybrané společnosti ALMA PNEU s.r.o. (dále jen ALMA PNEU), jejíž 

výkonnost je v diplomové práci hodnocena. Samotné zhodnocení je obsahem čtvrté kapitoly. 

Výkonnost společnosti je posuzována pomocí tradičních i moderních metod hodnocení 

výkonnosti. Konkrétně jde o metody finanční analýzy, ekonomickou přidanou hodnotu a 

metody mezipodnikového srovnání. Pátá kapitola obsahuje souhrnnou interpretaci zjištěných 

výsledků, ale také formulaci možných návrhů a doporučení směřujících ke zvýšení stávající 

výkonnosti hodnocené společnosti. V závěru jsou shrnuty veškeré poznatky a výsledky celé 

diplomové práce. 
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2 Teoretická východiska hodnocení výkonnosti 

Měření a hodnocení výkonnosti podniku se v důsledku proměnlivosti podnikatelského 

prostředí stává stále aktuálnějším tématem. Existuje několik přístupů a metod, které lze 

k posouzení výkonnosti použít. Nicméně aby byl celý proces hodnocení efektivní, je nutné 

vybírat si pouze ty metody, které vedou k naplnění poslání podniku.  

Cílem hodnocení výkonnosti je sladit veškeré oblasti podnikových činností tak, aby 

výsledkem byl fungující a prosperující podnik s perspektivou dlouhodobé existence a 

schopností pružně se přizpůsobovat měnícím se podmínkám. Platí, že úspěchu dosahují 

zejména ti podnikatelé, kteří pružně reagují na měnící se podmínky podnikání, sledují a 

průběžně vyhodnocují úroveň výkonnosti své podnikatelské činnosti a zároveň usilují o její 

trvalé zvyšování.  (Pavelková, Knápková, 2009) 

2.1 Výkonnost podniku 

Slovo výkonnost lidé užívají poměrně běžně, bez ohledu na jejich odborné či zájmové 

zaměření. Výkonnost jako taková je dnes uplatňována v různých oborech – od sportu, přes 

techniku až po světovou ekonomiku, což může vést k situaci, že její skutečný význam při běžné 

komunikaci snadno unikne. Aby tato situace nenastala, je důležité si pojem výkonnost vysvětlit. 

V obecném pojetí Wagner (2009, s. 17) definuje výkonnost jako „charakteristiku, která 

popisuje způsob, respektive průběh, jakým zkoumaný subjekt vykonává určitou činnost, na 

základě podobnosti s referenčním způsobem vykonání (průběhu) této činnosti. Interpretace této 

charakteristiky předpokládá schopnost porovnání zkoumaného a referenčního jevu z hlediska 

stanovené kriteriální škály.“ 

Protože diplomová práce pojednává o výkonnosti podniku, je vhodné tuto obecnou 

definici výkonnosti ještě podrobněji konkretizovat. Dle Fotra a kol. (2012, s. 234) „je pojem 

výkonnost firmy většinou vymezen jako schopnost firmy (podnikatelského subjektu) co nejlépe 

zhodnotit investice vložené do jeho podnikatelských aktivit.“ Nicméně sám autor dodává, že 

zmíněná definice není přesná, neboť může vést k názoru, že podnikatelsky výkonná je pouze ta 

firma, která vykazuje dobré hospodářské výsledky, což samozřejmě nemusí být pravda. 

Například v roce 2009 vykázala spousta firem postižených světovou finanční krizí záporný 

výsledek hospodaření a nelze o nich tvrdit, že byly „nevýkonné“. Dále je důležité pochopit, co 
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všechno jsou vložené investice. Investice vložené do podnikání jsou jednak finanční zdroje, 

které má firma k dispozici, ale jsou to i další zdroje, zejména lidské a finanční, které se na 

dosažené výkonnosti rovněž podílejí. V neposlední řadě je vhodné zmínit, že podnikatelskou 

výkonnost hodnotí každý aktér trhu trochu jinak (jinak vnímají výkonnost podniku vlastníci, 

jinak manažeři a jinak zákazníci). Z tohoto důvodu nelze výkonnost podniku jednoznačně 

charakterizovat. 

Výkonnost podniku dle jednotlivých zainteresovaných stran 

Jak již bylo zmíněno, každý subjekt trhu vnímá a hodnotí podnikovou výkonnost jinak. 

Důležité je pochopit rozdíly v posuzování výkonnosti zejména u zainteresovaných stran, tedy 

těch subjektů, kteří mají zájem na úspěchu a prosperitě dané společnosti. Důvody sledování 

výkonnosti jednotlivými interesenty jsou dle Fotra a kol. (2012) následující. 

Vlastníci sledují především zhodnocování vložených prostředků do podnikání a růst 

tržní hodnoty firmy. Nejčastějšími hodnotícími ukazateli akcionářů jsou zisk na akcii a výše 

dividend. Vlastníky menších společností zase zajímá rentabilita a tržní podíl společnosti. 

Banky sledují finanční situaci firmy a její schopnost dostát včas svých závazků. 

Zkoumají toky peněz, ale také stav oběžných aktiv, závazků a vývoj dílčích složek pasiv. 

Hodnotí tzv. bonitu dlužníka1, přičemž platí, že čím vyšší bonitu klient prokáže, tím nižší 

úrokovou sazbu z úvěru od banky získá a naopak. 

Management společnosti se zajímá o výsledky, které může sám ovlivnit. Sleduje 

především provozní výsledky a jejich vliv na výkonnost. Podporuje investiční a inovační 

politiku, růst ziskovosti, snižování nákladů a růst manažerských výhod. 

Zaměstnanci sledují vývoj svých mezd, úroveň zaměstnaneckých benefitů, pracovní 

podmínky, kulturu a kvalitu komunikace ve firmě.  

Zákazníci sledují podmínky koupě výrobku či služby, tzn. cenu, dodací lhůty, servis, 

záruční podmínky, aj. Hodnotí výkonnost podle míry uspokojení svých požadavků. 

Dodavatelé sledují především celkový vývoj pohledávek k dané firmě. Dále hodnotí 

objemy objednávek, platební kázeň, dodržování sjednané doby splatnosti nebo vývoj prodejů. 

                                                 
1 Bonita dlužníka = předpokládaná schopnost úvěrového žadatele poskytnutý úvěr splatit. 
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2.2 Měření výkonnosti podniku 

V posledních letech je mezi odborníky reprezentovanými univerzitní sférou, 

poradenskými firmami i samotnými manažery podniků vedena ostrá diskuse, jaký koncept 

měření, hodnocení a řízení výkonnosti podniku lze považovat za nejvhodnější.  

Historický pohled na měření výkonnosti potvrzuje, že pojímání výkonnosti včetně 

výkonnostních měřítek se mění. Od měření ziskových marží a růstu zisku se přes zkoumání 

vývoje rentability investovaného kapitálu přechází k modernějším konceptům, založeným na 

hodnotovém řízení a směřujícím k tvorbě hodnoty vložených prostředků pro vlastníky. Vývoj 

ukazatelů finanční výkonnosti podniku lze podle Pavelkové a Knápkové (2009) rozdělit do čtyř 

generací, které jsou blíže specifikovány v následující tabulce. 

Tab. 2.1 Vývoj ukazatelů finanční výkonnosti podniku 

1. GENERACE 2. GENERACE 3. GENERACE 4. GENERACE 

Zisková marže Růst zisku 
Výnosnost kapitálu 

(ROE, ROA, ROI) 

Tvorba hodnoty pro 

vlastníky 

Zisk

Tržby
 Maximalizace zisku 

Zisk

Investovaný kapitál
 EVA, MVA, CFROI 

Zdroj: zpracováno dle Pavelkové, Knápkové (2009) 

K dosavadním přístupům, založeným pouze na finančních ukazatelích, přibyl postupem 

času další koncept, tzv. komplexní přístup k měření výkonnosti podniku. Metody komplexního 

přístupu kromě finančních ukazatelů posuzují výkonnost podniku také pomocí ukazatelů 

nefinančních, zaměřených na interní procesy, zaměstnance či zákazníky. Komplexní metody 

tudíž umožňují podnikatelům zhodnotit výkonnost svých podniků jako celku (komplexně), 

nikoliv jen z pohledu finančního, jako je tomu u ostatních metod. 

Na základě výše uvedeného lze hodnotící měřítka výkonnosti podniku rozdělit do tří 

základních skupin: 

 tradiční metody měření výkonnosti podniku, 

 moderní metody měření výkonnosti podniku, 

 komplexní metody měření výkonnosti podniku. (Šulák, Vacík, 2005) 

Všechny uvedené metody včetně konkrétních hodnotících ukazatelů budou blíže 

specifikovány v následujících podkapitolách.  
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2.3 Tradiční metody měření výkonnosti podniku 

Tradiční (někdy též klasické) metody měření a hodnocení výkonnosti podniku jsou 

postaveny na soustavě finančních ukazatelů. Vycházejí z jediného základního cíle podnikání, 

kterým je maximalizace zisku. Většina tradičních ukazatelů je založena na účetních datech 

(zejména na účetním výsledku hospodaření), která nezohledňují riziko, inflaci, časovou 

hodnotu peněž, ani náklady obětované příležitosti. Hodnocení výkonnosti tradičními postupy 

využívá metod a ukazatelů finanční analýzy. (Pavelková, Knápková, 2009) 

2.3.1 Finanční analýza 

Finanční analýza tvoří významnou součást komplexu finančního řízení podniku. K 

hodnocení výkonnosti podniku využívá celou řadu ukazatelů, jejichž úkolem je zhodnotit 

finanční situaci podniku a formulovat možná doporučení pro jeho další vývoj. 

Hlavním úkolem finanční analýzy jako celku je podle Dluhošové a kol. (2010, s. 71) 

„komplexně posoudit úroveň současné finanční situace podniku (finanční zdraví), posoudit 

vyhlídky na finanční situaci podniku v budoucnosti a připravit opatření ke zlepšení ekonomické 

situace podniku, zajištění další prosperity podniku, k přípravě a zkvalitnění rozhodovacích 

procesů.“ 

Zdroje informací pro finanční analýzu 

Hlavním zdrojem informací pro vypracování finanční analýzy je účetní závěrka, kterou 

tvoří tři základní účetní výkazy: 

 rozvaha, 

 výkaz zisku a ztráty, 

 výkaz cash flow. 

Rozvaha neboli bilance zachycuje bilanční formou stav majetku podniku (aktiv) a 

zdrojů jeho financování (pasiv) vždy k určitému datu (zpravidla k poslednímu dni každého 

roku). Při analýze rozvahy se sleduje a hodnotí především stav a vývoj bilanční sumy, dále 

struktura, vývoj a přiměřenost jednotlivých položek aktiv a také struktura, vývoj a přiměřenost 

jednotlivých položek pasiv. 
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Výkaz zisku a ztráty podává písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku 

hospodaření za určité časové období (zpravidla jeden rok). Stejně jako u rozvahy se při finanční 

analýze podniku sleduje struktura výkazu zisku a ztráty a dynamika jeho jednotlivých položek. 

Struktura výkazu zisku a ztráty i rozvahy je závazně stanovena Ministerstvem financí ČR. 

Výkaz cash flow neboli přehled o peněžních tocích podniku srovnává zdroje tvorby 

peněžních prostředků (příjmy) s jejich užitím (výdaji) za určité časové období. Umožňuje 

posoudit skutečnou finanční situaci podniku, neboť hodnotí, kolik peněžních prostředků podnik 

vytvořil a k jakým účelům je použil.  

Poslední součástí účetní závěrky je příloha účetní závěrky, která musí obsahovat 

základní údaje o příslušené účetní jednotce, informace o používaných účetních metodách, 

obecných účetních zásadách a způsobech oceňování. Zároveň obsahuje doplňující informace 

k jednotlivým účetním výkazům. (Růčková, 2011) 

Dluhošová (2010) doplňuje, že kromě účetní závěrky se pro finanční analýzu využívá 

řada dalších relevantních informací a celkově údaje pro finanční analýzu shrnuje do tří oblastí: 

 finanční informace – patří zde účetní výkazy a výroční zprávy, vnitropodnikové 

informace, prognózy finančních analytiků a vedení firmy, zprávy o vývoji 

úrokových měr a měnových kurzů, aj., 

 kvantifikovatelné nefinanční informace – zahrnují firemní statistiky o produkci, 

odbytu, zaměstnanosti, dále normy spotřeby času a materiálu, interní směrnice, aj., 

 nekvantifikovatelné informace – obsahují zprávy vedoucích pracovníků 

jednotlivých útvarů firmy, poznatky manažerů, zprávy z odborného tisku, nezávislá 

hodnocení, prognózy, aj. 

2.3.2 Základní metody a ukazatele finanční analýzy 

Metody a ukazatele využívané pro zpracování finanční analýzy se v průběhu 

historického vývoje standardizovaly. V praxi jsou velmi oblíbené zejména díky své 

jednoduchosti. (Knápková a kol., 2013) 

Metody finanční analýzy je možné rozdělit jednak podle účelu, ke kterému analýza bude 

sloužit a jednak podle dat, která využívá. Stručný výčet základních metod a ukazatelů finanční 

analýzy je podle Sedláčka (2011) následující: 
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1. Analýza absolutních ukazatelů, 

 horizontální analýza (analýza trendů), 

 vertikální analýza (procentní rozbor). 

2. Analýza rozdílových ukazatelů. 

3. Analýza poměrových ukazatelů, 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele aktivity,  

 ukazatele zadluženosti, 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele kapitálového trhu. 

Následující část této podkapitoly bude věnována teoretickému výkladu vybraných 

ukazatelů finanční analýzy. Všechny vzorce pro výpočet jednotlivých finančních ukazatelů jsou 

uvedeny v příloze 1. 

Horizontální analýza absolutních ukazatelů 

Předmětem horizontální analýzy je zkoumání vývoje a změn hodnot významných 

finančních položek v čase. Nejčastěji je posuzován vývoj tržeb, nákladů, zisku, aktiv, pasiv a 

dílčích položek cash flow. Rozbor je prováděn pomocí absolutních ukazatelů, nicméně aby byla 

interpretace změn co nejpřesnější, je potřeba brát v úvahu jak změny absolutní, tak i relativní. 

Vertikální analýza absolutních ukazatelů 

Předmětem vertikální analýzy je zkoumání podílu jednotlivých položek účetních výkazů 

k vybranému absolutnímu základu. Absolutním základem mohou být aktiva či pasiva 

v rozvaze, tržby, náklady nebo zisk ve výkazu zisku a ztráty, případně jednotlivé složky 

finančních toků ve výkazu cash flow. (Dluhošová, 2010) 

Analýza rozdílových ukazatelů 

Nejdůležitějším ukazatelem této skupiny ukazatelů je ukazatel čistého pracovního 

kapitálu (dále jen ČPK). ČPK představuje část oběžného majetku financovaného 

dlouhodobými zdroji. Význam sledování a hodnocení ukazatele ČPK spočívá v tom, že ČPK je 

spjat s krátkodobým financováním podniku a se zajišťováním plynulosti hospodářské činnosti. 

Jeho výše i vývoj úzce souvisí s rozsahem podnikatelské činnosti. (Vochozka, 2011) 
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Každý podnik potřebuje určitou výši ČPK, aby byla zajištěna potřebná míra likvidity. 

Pokud je úroveň ČPK příliš nízká, může to ohrozit plynulost provozní činnosti podniku, naopak 

příliš vysoká úroveň ČPK znamená neefektivní hospodaření s investovanými prostředky. 

(Mulačová, Mulač, 2013) 

Sedláček (2011) ve své knize uvádí, že k tvorbě a výpočtu hodnoty ČPK lze přistupovat 

ze dvou pohledů – manažerského a vlastnického. 

 Manažerský přístup – finanční manažer chápe ČPK jako část dlouhodobého 

kapitálu vázaného v oběžném majetku, jehož úkolem je zajistit hladký průběh 

hospodářské činnosti. Hodnotu ukazatele ČPK počítá jako rozdíl oběžných aktiv a 

krátkodobých závazků. 

 vlastnický přístup – vlastník podniku vnímá ČPK jako část dlouhodobých zdrojů 

použitých k financování běžné činnosti. Jeho hodnotu počítá tak, že od hodnoty 

dlouhodobého kapitálu (vlastního i cizího) odečte hodnotou stálých aktiv. 

Paradoxem je, že při výpočtu ČPK uvedenými způsoby je možné získat dva rozdílné 

výsledky. Důvodem je existence rozvahových položek ostatní aktiva a ostatní pasiva, u kterých 

se individuálně posuzuje, zda mají charakter stálého nebo oběžného majetku (v případě aktiv), 

nebo zda se jedná o dlouhodobý či krátkodobý kapitál (v případě pasiv). Avšak vypovídající 

schopnost ukazatelů je v obou případech stejná. Je-li hodnota ČPK záporná, vzniká podniku 

tzv. nekrytý dluh, což znamená, že není schopen splácet včas splatné závazky. Proto platí, že 

finančně zdravý a prosperující podnik musí mít hodnotu ČPK kladnou. (Režňáková a kol., 

2010) 

 Obr. 2.1 Tvorba ČPK z pohledu manažera a investora 

  

Zdroj: Sedláček (2011, s. 36) 
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Analýza poměrových ukazatelů 

Zatímco vertikální a horizontální analýza zkoumají vývoj či strukturu pouze jedné 

veličiny (položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty či výkazu cash flow), poměrová analýza 

pracuje s „poměry“ několika veličin vzájemně mezi sebou. Poměry vybraných položek 

účetních výkazů tvoří tzv. soustavu poměrových ukazatelů, která umožňuje analyzovat finanční 

situaci podniku v dalších souvislostech. (Kislingerová, Hnilica, 2008) 

Analýza poměrovými ukazateli je nejoblíbenější a rovněž nejrozšířenější metodou 

finanční analýzy. V praxi se nejčastěji využívá pět skupin poměrových ukazatelů – ukazatele 

rentability, aktivity, zadluženosti a likvidity. Poslední pátou skupinou jsou ukazatele 

kapitálového trhu, které kromě účetních údajů čerpají data i z údajů kapitálového trhu. Tyto 

ukazatele mají využití pouze akciových společností, které se svými akciemi volně obchodují na 

kapitálových trzích.  Protože cílem diplomové práce není posoudit výkonnost akciové 

společnosti, není nutné se ukazateli kapitálového trhu dále zabývat. 

 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability (výnosnosti, míry zisku) obecně vyjadřují poměr zisku dosaženého 

podnikatelskou činností k určitému vstupu – celkovým aktivům, kapitálu nebo tržbám. Všechny 

ukazatele rentability mají obdobnou interpretaci, neboť udávají, kolik korun zisku připadá na 

jednu korunu jmenovatele. V čitateli se odlišují pouze tím, zda se pro jejich výpočet použije 

zisk před úhradou úroků a daní (EBIT), zisk před zdaněním (EBT) nebo čistý zisk po zdanění 

(EAT). V praxi se nejčastěji využívají čtyři ukazatelé rentability – rentabilita aktiv, rentabilita 

vlastního kapitálu, rentabilita investovaného kapitálu a rentabilita tržeb. (Vochozka, 2011), 

(Dluhošová, 2010) 

Rentabilita aktiv (ROA) je považována za klíčové měřítko rentability, neboť poměřuje 

zisk s celkovými aktivy vloženými do podnikání bez ohledu na to, zda byla financována 

z vlastních nebo cizích zdrojů. 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů a 

zároveň jejich zhodnocení v zisku. Nárůst ukazatele ROE může způsobit řada faktorů, např. 

větší zisk společnosti, snížení podílu vlastního kapitálu na celkovém kapitálu nebo pokles 

úrokové míry cizího kapitálu. Naopak pokles ukazatele ROE může signalizovat chybnou 

investiční politiku společnosti, která nechává zahálet vytvořené prostředky z minulých let. 
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Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) měří všeobecnou efektivnost vloženého 

kapitálu bez ohledu na to, zda se jedná o kapitál vlastní nebo cizí. Ukazatel ROCE hodnotí 

význam a efekt dlouhodobého investování. 

Rentabilita tržeb (ROS) měří stupeň ziskovosti tržeb, tzn. množství zisku v korunách 

na jednu korunu tržeb. Nízká hodnota ukazatele signalizuje chybné řízení společnosti, naopak 

vysoká hodnota ukazatele vypovídá o nadprůměrné úrovni firmy. Ukazatel ROS je vhodný 

zejména pro mezipodnikové srovnávání a srovnávání v čase. Pro jeho výpočet je možné použít 

různé formy zisku, nejčastěji je však využíván EBIT. (Dluhošová, 2010) 

 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity podávají informaci o tom, jak podnik využívá jednotlivé části svého 

majetku. V praxi se používají dvě alternativy tohoto ukazatele, a sice ukazatele doby obratu 

(daných počtem dní) a ukazatele počtu obratů (daných počtem obratů uskutečněných za rok). 

Obrat aktiv hodnotí stupeň celkového využití aktiv a jeho hodnota udává, kolikrát se 

celková aktiva podniku obrátí za rok. U ukazatele obratu aktiv platí, že by měl dosahovat co 

nejvyšších hodnot, přičemž doporučovaná hodnota je alespoň 1. 

Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podniku 

až do doby jejich spotřeby či prodeje. Optimální je, když je doba obratu zásob co nejkratší.  

Doba obratu (splatnosti) pohledávek vyjadřuje průměrný počet dnů, které uplynou 

mezi vystavením faktury a okamžikem připsání peněžních prostředků na bankovní účet. 

V zájmu každého podniku je, aby hodnota tohoto ukazatele byla co nejnižší, neboť čím delší je 

doba splatnosti pohledávek, tím déle podnik poskytuje svým zákazníkům bezplatný obchodní 

úvěr. (Vochozka, 2011) 

Doba obratu závazků udává průměrný počet dnů, které uplynou od doby vzniku 

závazku až do doby jeho úhrady. Pro firmy je ideální, pokud tento ukazatel dosahuje alespoň 

hodnoty doby obratu pohledávek. (Pavelková, Knápková, 2009) 
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 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatele zadluženosti hodnotí finanční stabilitu firmy. Vyjadřují proporce mezi 

vlastními a cizími zdroji financování podniku a zároveň měří rozsah, v jakém firma používá 

k financování své činnosti dluhy. Při analýze zadluženosti podniku je potřeba zdůraznit, že 

zadluženost není pouze negativní charakteristikou firmy. Růst zadluženosti sice zvyšuje riziko 

finanční nestability, zároveň však může přispět k růstu rentability a tím i k vyšší tržní hodnotě 

podniku. Vybrané ukazatele zadluženosti charakterizuje Sedláček (2011) následovně.  

Celková zadluženost vyjadřuje míru věřitelského rizika, neboť poměřuje hodnotu cizího 

kapitálu k celkovým aktivům. Pokud je hodnota ukazatele vyšší než oborový průměr, bude pro 

společnost obtížné získat další zdroje. Věřitelé se zdráhají půjčovat takovým firmám další 

peníze, eventuálně požadují vyšší úrokovou sazbu. 

Kvóta vlastního kapitálu neboli vybavenost vlastním kapitálem vyjadřuje finanční 

nezávislost (samostatnost) firmy. Je doplňkem ukazatele celkové zadluženosti, neboť jejich 

součet je roven 1. Oba ukazatele informují o finanční struktuře podniku. 

Dlouhodobá zadluženost informuje o tom, jaká část aktiv podniku je financována 

dlouhodobými dluhy2. Je pomocníkem při hledání optimálního poměru dlouhodobých a 

krátkodobých cizích zdrojů. 

Běžná zadluženost analogicky informuje o tom, jaká část aktiv podniku je financována 

krátkodobými dluhy3. Součet dlouhodobé a běžné zadluženosti je roven celkové zadluženosti. 

Úrokové krytí udává, kolikrát převyšuje zisk placené úroky. Je-li ukazatel roven 1, 

znamená to, že k zaplacení úroků je potřeba celého zisku a vlastníkům společnosti nezbyde nic. 

Doporučené hodnoty úrokového krytí jsou 3 až 6krát, nicméně tohle doporučení je třeba brát 

s rezervou, neboť hodnota úrokového krytí prosperujících firem bývá i několikanásobně vyšší. 

Dlouhodobé krytí stálých aktiv je ukazatelem vypovídajícím o finanční stabilitě 

podniku. Vyjadřuje krytí stálých aktiv dlouhodobým kapitálem. Pokud je výsledná hodnota 

ukazatele vyšší než 1, pak dochází k tzv. překapitalizaci4. 

                                                 
2 Dlouhodobý cizí kapitál (dlouhodobé dluhy) zahrnuje dlouhodobé obchodní závazky, úvěry a rezervy. 
3 Krátkodobý cizí kapitál (krátkodobé dluhy) zahrnuje krátkodobé závazky, běžné bankovní úvěry, pasivní 

přechodné a dohadné položky. 
4 Překapitalizace je situace, kdy firma zaznamenává vyšší finanční stabilitu (vlastní více kapitálu, než je jeho 

hospodárné užití), avšak na úkor snížení efektivnosti podnikání. 
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 Ukazatele likvidity 

„Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky. Ukazatelé likvidity 

v podstatě poměřují to, čím je možno platit (čitatel) s tím, co je nutno zaplatit (jmenovatel). 

Podle toho, jakou míru jistoty požadujeme od tohoto měření, dosazujeme do čitatele majetkové 

složky s různou dobou likvidnosti, tj. přeměnitelnosti na peníze.“ (Pavelková, Knápková, 2009, 

s. 31) 

Likviditu firmy lze hodnotit pomocí třech základních ukazatelů – celková likvidita, 

pohotová likvidita a okamžitá likvidita. Každý z těchto ukazatelů poměřuje určité aktivum 

s krátkodobými závazky, ke kterým se zpravidla řadí krátkodobé závazky z obchodního styku 

a krátkodobé bankovní úvěry. Například Dluhošová (2010) charakterizuje základní ukazatele 

likvidity následovně.  

Celková likvidita poměřuje objem oběžných aktiv jako potenciální objem peněžních 

prostředků s krátkodobými závazky. Za optimální hodnotu tohoto ukazatele se považuje 

rozmezí od 1,5 do 2,5, nicméně toto doporučení je třeba brát s rezervou. Nejdůležitější je 

porovnání hodnoty ukazatele s průměrem v odvětví nebo s podnikem s obdobným charakterem 

podnikatelské činnosti. Hlavní slabinou ukazatele celkové likvidity je, že mnohdy nesplňuje 

hlavní předpoklad, a sice že veškerá oběžná aktiva (zásoby, pohledávky, peněžní prostředky a 

ekvivalenty) bude možné v krátkém čase přeměnit v hotovost. Navíc tento ukazatel 

nezohledňuje strukturu oběžných aktiv z hlediska jejich likvidity, ani strukturu krátkodobých 

závazků z hlediska jejich splatnosti. Ideální je sledovat pouze jeho vývoj v čase. 

Pohotová likvidita eliminuje nedostatky předchozího ukazatele. S krátkodobými 

závazky poměřuje pouze pohotové prostředky, které zahrnují hotovost, peníze na bankovních 

účtech, obchodovatelné cenné papíry a pohledávky5. Za optimální hodnotu je považováno 

rozmezí od 1,0 do 1,5, nicméně stejně jako u ukazatele okamžité likvidity závisí na typu 

podnikatelské činnosti a odvětví, v němž je podnik zařazen. 

Okamžitá likvidita poměřuje s krátkodobými závazky pouze pohotové platební 

prostředky, které tvoří nejlikvidnější část oběžného majetku. Tvoří je hotovost, peníze na 

bankovních účtech a šeky. Ukazatel slouží zejména k dokreslení úrovně likvidity, neboť jeho 

vývoj bývá poměrně nestabilní. 

                                                 
5 Čitatele ukazatele pohodové likvidity je někdy vhodné snížit o nedobytné pohledávky, popř. o pohledávky, 

jejichž návratnost je pochybná a likvidita je nízká (pohledávky po lhůtě splatnosti). 
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2.3.3 Bankrotní a bonitní modely 

Bankrotní a bonitní modely jsou důležité zejména pro bankovní sektor, poněvadž ten, 

kdo rozhoduje, zda firmám půjčí potřebné zdroje či ne, jsou právě banky. Dříve než banky 

podnikům půjčku schválí, musí uvážit jejich bonitu. Pro hodnocení bonity dlužníka si banky 

vytváří speciální systémy (modely), jimiž hodnotí míru rizika, kterou ponesou, poskytnou-li 

firmě požadovaný úvěr. (Vochozka, 2011) 

Existuje nespočet metod a postupů pro hodnocení bonity nebo naopak hrozby bankrotu 

firmy, nicméně pro potřebu diplomové práce si vystačíme s dvěma základními – Altmanův 

model (bankrotní model) a Kralickuv Quick-test (bonitní model). 

Altmanův model (Z-skóre) 

Altmanův model bankrotu, nazývaný též index důvěryhodnosti či Z-skóre, patří mezi 

nejznámější a zároveň nejpoužívanější bankrotní modely. Jeho úkolem je rozlišit „zdravý“ a 

„nemocný“ podnik pomocí tzv. Z-skóre. V literatuře lze nalézt čtyři modifikace Altmanova 

modelu, avšak každá modifikace se od původního modelu liší pouze váhami jednotlivých 

poměrových ukazatelů, jež jsou zahrnuty do tohoto modelu jako proměnné. V diplomové práci 

bude blíže specifikována pouze jediná alternativa Altmanova modelu, a sice Altmanův model 

pro společnosti neobchodovatelné na kapitálových trzích, pro který platí: 

 
𝑍-𝑠𝑘ó𝑟𝑒 = 0,717 ∙ 𝑋1 + 0,847 ∙ 𝑋2 + 3,107 ∙ 𝑋3 + 0,420 ∙ 𝑋4 + 0,998 ∙ 𝑋5 (2.1)  

kde: 𝑋1 = čistý pracovní kapitál/celková aktiva, 

 𝑋2 = nerozdělený zisk/celková aktiva, 

 𝑋3 = EBIT/celková aktiva, 

 𝑋4 = účetní hodnota vlastního kapitálu/cizí zdroje, 

 𝑋5 = tržby/celková aktiva. (Pavelková, Knápková, 2009) 

Hranice intervalů pro posouzení finanční situace podniku jsou nastaveny na hodnoty 

1,23 a 2,9. Pokud je index Z vyšší nebo roven hodnotě 2,9, jedná se o prosperující podnik. 

Naopak pokud je menší nebo roven hodnotě 1,23, má podnik vážné finanční problémy. Jestliže 

se hodnota Z-skóre nachází v intervalu 1,23 – 2,9, finanční situaci podniku nelze jednoznačně 

charakterizovat, neboť patří do tzv. šedé zóny, viz následující tabulka. (Vochozka, 2011) 
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Tab. 2.2 Hodnocení společnosti neobchodovatelné na kapitálovém trhu 

Výsledek Hodnocení 

Z ∈ ⟨2,9 ; ∞) bonitní podnik 

Z ∈ (1,23 ; 2,9) šedá zóna 

Z ∈ (- ∞ ; 1,23⟩ bankrotní podnik 

Zdroj: Vochozka (2011, s. 86) 

Kralickuv Quick-test 

Rychlý Kralickuv test patří mezi nejznámější bonitní modely. Umožňuje zhodnotit 

finanční situaci firmy pomocí čtyř vybraných ukazatelů: 

 𝑅1 = vlastní kapitál/aktiva celkem, 

 𝑅2 = (cizí zdroje – peněžní prostředky)/provozní cash flow, 

 𝑅3 = EBIT/aktiva celkem, 

 𝑅4 = provozní cash flow/výkony,  

 přičemž první dva ukazatele (𝑅1, 𝑅2) hodnotí finanční stabilitu firmy a následující dva 

ukazatele (𝑅3, 𝑅4) hodnotí výnosovou situaci firmy. (Růčková, 2011) 

Bonita podniku se pak stanoví tak, že se nejprve každá vypočtená hodnota ukazatele 

oboduje podle tabulky 2.3. Výsledné hodnocení se určí jako aritmetický průměr bodů získaných 

za jednotlivé ukazatele. Pro lepší vypovídací schopnost testu se doporučuje vypočítat také 

průměrný počet bodů zvlášť pro finanční stabilitu a zvlášť pro výnosovou situaci. (Sedláček, 

2011) 

Tab. 2.3 Stupnice hodnocení ukazatelů 

Ukazatel 
Počet bodů 

0 bodů 1 bod 2 body 3 body 4 body 

R1 0,0 a méně 0,0 – 0,1 0,1 – 0,2 0,2 – 0,3 0,3 a více 

R2 30 a více 12 – 30 5 – 12 3 – 5 3 a méně 

R3 0,0 a méně 0,0 – 0,08 0,08 – 0,12 0,12 – 0,15 0,15 a více 

R4 0,0 a méně 0,0 – 0,05 0,05 – 0,08 0,08 – 0,1 0,1 a více 

Zdroj: Hrdý, Horová (2009, s. 137) 
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Interpretace bodového hodnocení je podobná jako u předchozího Altmanova modelu 

s tím rozdílem, že hraničními hodnoty jsou hodnoty 1 a 3. Hodnoty pohybující se nad úrovní 

3 bodů prezentují firmu, která je bonitní a nepotýká se s finančními problémy. Naopak hodnoty 

nižší než 1 bod signalizují problémy ve finančním hospodaření firmy a hrozbu bankrotu. 

Hodnoty v intervalu 1 – 3 bodů prezentují opět šedou zónu, kde nelze jednoznačně učit, zda 

firma má či nemá finanční potíže. (Růčková, 2011) 

2.4 Moderní metody měření výkonnosti podniku 

Účetní metody a postupy, na kterých jsou založené tradiční metody měření výkonnosti 

podniku, ne vždy odpovídají ekonomickému pohledu na výkonnost (byly vytvořeny pro jiné 

účely). Na základě kritiky tradičních ukazatelů vznikají a v podnikové praxi postupně 

zdomácňují nové, tzv. moderní metody k měření a řízení výkonnosti podniku. (Pavelková, 

Knápková, 2009) 

Moderní metody jsou stejně jako tradiční metody založeny na finančních ukazatelích, 

avšak směřují k jinému, daleko významnějšímu cíli, kterým je maximalizace hodnoty 

vložených prostředků vlastníky podniku. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že moderní ukazatele 

pracují s konceptem ekonomického zisku, který vedle běžných účetních nákladů bere v úvahu 

také náklady oportunitní (náklady ušlých příležitostí). Proto jsou tyto ukazatele často 

označovány jako ekonomická měřítka výkonnosti podniku. Nejznámějšími a v praxi 

nejrozšířenějšími moderními ukazateli jsou: 

 Ekonomická přidaná hodnota (EVA),  

 Tržní přidaná hodnota (MVA), 

 Rentabilita investic (CFROI).  

Ukazatel MVA měří rozdíl mezi tržní hodnotou akcií podniku a kapitálem investovaným 

do podniku, tudíž je vhodný pro posuzování výkonnosti akciových společností. Ukazatel 

CFROI umožňuje zjistit hodnotu podniku pomocí očekávaných peněžních toků v budoucnu 

převedených na jejich současnou hodnotu. Zohledňuje riziko, neboť pracuje s „reálnými“ 

hodnotami, které jsou očištěny od inflace. (Šulák, Vacík, 2005) 

Jelikož v praktické části bude aplikován pouze ukazatel EVA, není potřeba se 

ukazatelům MVA a CFROI více teoreticky věnovat. 
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2.4.1 Ekonomická přidaná hodnota (EVA) 

Pojetí ukazatele ekonomické přidané hodnoty (Economic Value Added, dále jen EVA) 

pochází od americké firmy Stern Stewart, která tuto metodu objasnila v roce 1990.  

„Ukazatel EVA měří, jak společnost za dané období přispěla svými aktivitami ke zvýšení 

či snížení hodnoty pro své vlastníky.“ (Pavelková, Knápková, 2009, s. 52) 

Grant (2003) ve své knize uvádí, že teorie ekonomické přidané hodnoty je založena na 

dvou hlavních principech. První princip říká, že společnost není skutečně rentabilní, pokud není 

zajištěna návratnost investovaného kapitálu. Druhý princip obsahuje tvrzení, že bohatství firmy 

vzniká tehdy, pokud její manažeři činí taková investiční rozhodnutí, která přispívají k růstu 

hodnoty podniku.  

Podle základního konceptu ukazatele EVA je proto hlavním cílem podniku dosáhnout 

maximálního ekonomického zisku (nadzisku), neboť růst ekonomického zisku přispívá k růstu 

hodnoty podniku. Ekonomický zisk představuje rozdíl mezi výnosy a ekonomickými náklady. 

Ekonomické náklady zahrnují mimo účetní náklady také náklady oportunitní (tzv. náklady 

ušlých příležitostí), které vyjadřují ztracené finanční prostředky, o něž podnik přichází jiným 

alternativním využitím svých podnikových zdrojů. Nejčastějším příkladem oportunitních 

nákladů jsou ušlé mzdy nebo ušlé úroky z vlastního kapitálu. (Vochozka, 2011) 

Výpočet ukazatele EVA je determinován jednak dostupností dat potřebných k propočtu 

ukazatele a jednak způsobem stanovení nákladů kapitálu. V praxi se nejčastěji používají dva 

základní koncepty výpočtu: 

 EVA na bázi provozního zisku, 

 EVA na bázi zúženého pojetí hodnotového rozpětí. 

Výpočet ukazatele EVA na bázi provozního zisku 

EVA na bázi provozního zisku se označuje jako EVA-Entity a její výpočet je definován 

následovně: 

 𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝑊𝐴𝐶𝐶 ∙ 𝐶 (2.2)  

kde 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 je čistý provozní zisk po zdanění, 𝐶 vyjadřuje hodnotu celkového investovaného 

kapitálu do společnosti a 𝑊𝐴𝐶𝐶 jsou průměrné náklady na celkový kapitál.  
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Z uvedeného vzorce jasně vyplývá, že převýší-li NOPAT požadavky na celkový 

investovaný kapitál (WACC ∙ C), bude hodnota ukazatele EVA kladná. Tento rozdíl reprezentuje 

hodnotu přidanou k dosavadnímu bohatství vlastníků firmy za určité časové období. Pakliže je 

hodnota ukazatele EVA záporná, signalizuje to pokles bohatství vlastníků, neboť firma není 

schopna dosahovat ani minimální výnos požadovaný subjekty, jež poskytují kapitál pro její 

financování. (Dluhošová, 2010) 

Čistý provozní zisk (NOPAT) vychází z celkového výsledku hospodaření firmy. Ten ale 

obsahuje také zisky nebo ztráty z činností, které nesouvisí s hlavním předmětem podnikání 

(např. z mimořádné činnosti). Dle většiny autorů je proto vhodné při stanovení hodnoty NOPAT 

očistit celkový výsledek hospodaření od veškerých nákladů a výnosů, které jsou sice z účetního 

hlediska považovány za provozní, ale charakter mají mimořádný, nebo s provozní činností 

vůbec nesouvisejí. Mařík, Maříková (2005) naopak tvrdí, že v českých podmínkách je možné 

dosadit za NOPAT výsledek hospodaření z běžné činnosti. 

Průměrné náklady kapitálu (WACC) zahrnují dvě složky nákladů – náklady na cizí 

kapitál a náklady na vlastní kapitál. Náklady cizího kapitálu je možné vyjádřit jako úroky (v 

případě úvěrů) nebo kupónové platby (v případě dluhopisů) placené věřitelům. Pojem „náklady 

na vlastní kapitál“ není v českých podmínkách příliš používaným výrazem, neboť většina firem 

si nepřipouští, že i tento druh kapitálu nese své náklady. Náklady na vlastní kapitál jsou dány 

výnosovým očekáváním vlastníků (akcionářů) příslušné společnosti, tzn. výnosem, který by 

získali, kdyby stejný kapitál investovali do jiného aktiva se stejným rizikem. (Dluhošová, 

2011), (Pavelková, Knápková, 2009) 

Celkový investovaný kapitál (C) vyjadřuje hodnotu finančních zdrojů, které do podniku 

vložili vlastníci nebo investoři (vč. bank). Výši celkového investovaného kapitálu lze zjistit na 

základě rozdílu pasiv a krátkodobých závazků z obchodního styku. (Vochozka, 2011) 

Jednotlivé položky ukazatele EVA na bázi provozního zisku není potřeba hlouběji 

popisovat, neboť v praktické části diplomové práce bude aplikován koncept druhý, kterým je 

EVA na bázi zúženého pojetí hodnotového rozpětí. 
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Výpočet ukazatele EVA na bázi zúženého pojetí hodnotového rozpětí 

EVA na bázi zúženého pojetí hodnotového rozpětí bývá označována jako EVA-Equity. 

Tento postup výpočtu pracuje s rozdílem mezi rentabilitou vlastního kapitálu a hodnotou 

nákladů na tento kapitál. Opět platí, že rozdíl mezi těmito ukazateli by měl být co největší, nebo 

alespoň kladný. Pro zjištění absolutní částky zvýšení či snížení hodnoty vlastnictví je potřeba 

uvedený rozdíl ještě vynásobit hodnotou vlastního kapitálu. Výpočet vypadá následovně:  

 𝐸𝑉𝐴 = (𝑅𝑂𝐸 − 𝑅𝐸) ∙ 𝑉𝐾 (2.3)  

kde 𝑅𝑂𝐸 vyjadřuje rentabilitu vlastního kapitálu, 𝑅𝐸 představuje náklad vlastního kapitálu a 

𝑉𝐾 je zkratka pro vlastní kapitál. (Kocmanová, 2013) 

Stanovení nákladů na vlastní kapitál (𝑹𝑬) patří ke složitějším úkolům finančního 

řízení. Pro jejich odhad se obecně využívají buďto tržní přístupy (v podmínkách rozvinutých 

trhů a vyspělých ekonomik) nebo metody a modely vycházející z účetních dat (v podmínkách 

s nedokonalým kapitálovým trhem). Mezi základní metody používané pro odhad nákladů 

vlastního kapitálu patří: 

 model oceňování kapitálových aktiv (CAPM), 

 arbitrážní model oceňování (APM), 

 dividendový růstový model, 

 stavebnicové modely.  

Protože Česká republika je charakteristická tržním prostředím s nedokonalým 

kapitálovým trhem, připadají zde v úvahu především stavebnicové modely, které se využívají 

pro stanovení nákladů kapitálu v ekonomikách s nízkým stupněm rozvinutosti kapitálového 

trhu a krátkou dobou fungování tržní ekonomiky. (Dluhošová, 2010) 

Variant stavebnicových modelů existuje spousta, liší se pouze algoritmem stanovení a 

vyčíslení rizikových přirážek. V diplomové práci bude představen jediný stavebnicový model, 

konkrétně upravený ratingový model INFA6, který používá Ministerstvo průmyslu a 

obchodu ČR (dále jen MPO). 

                                                 
6 INFA je zkratkou stavebnicového modelu českých ekonomů Inky a Ivana Neumaierových.  
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Přestože se jedná o ratingový model, které obvykle hodnotí věřitelské riziko, mnoho 

jeho přístupů lze aplikovat také na hodnocení rizika majitele. Základem ratingových modelů je 

hledání indikátorů rizika. MPO prostudovalo několik desítek matematicko-statistických 

ratingových modelů, ze kterých byly vytipovány nejdůležitější charakteristiky ovlivňující 

riziko, a které přispěly ke stanovení uceleného postupu výpočtu nákladů vlastního kapitálu. 

(Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2015) 

Celý výpočet vychází z nákladů celkového kapitálu WACC, neboť na hodnotu WACC 

se můžeme za předpokladu, kdy firma nemá cizí úročený kapitál, podívat jako na hodnotu 

nákladů vlastního kapitálu RE. Náklady celkového kapitálu nezadlužené firmy 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑈 lze 

vyjádřit následovně: 

 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑈 = 𝑅𝐸
𝑈 = 𝑅𝐹 + 𝑅𝑃𝑂𝐷 + 𝑅𝐹𝐼𝑁𝑆𝑇𝐴𝐵 + 𝑅𝐿𝐴 (2.4)  

kde 𝑅𝐸
𝑈 vyjadřují náklady vlastního kapitálu nezadlužené firmy, 𝑅𝐹 je bezriziková sazba, 𝑅𝑃𝑂𝐷 

označuje rizikovou přirážku za podnikatelské riziko, 𝑅𝐹𝐼𝑁𝑆𝑇𝐴𝐵 je riziková přirážka za finanční 

stabilitu a 𝑅𝐿𝐴 označuje rizikovou přirážku za velikost podniku. (Dluhošová, 2010) 

Na základě několika akceptovatelných zjednodušujících předpokladů, ze kterých model 

MPO vychází, je možno vzorec pro výpočet nákladů celkového kapitálu zadlužené firmy 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝐿 vyjádřit takto: 

 𝑊𝐴𝐶𝐶𝐿 = 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑈 ∙ (1 −
𝐷

𝐴
∙ 𝑡) (2.5)  

a náklady vlastního kapitálu takto: 

 
𝑅𝐸 =

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑈 ∙
𝑈𝑍
𝐴 −

𝐶𝑍
𝑍 ∙ 𝑈𝑀 ∙ (

𝑈𝑍
𝐴 −

𝑉𝐾
𝐴 )

𝑉𝐾
𝐴

 
(2.6)  

kde z prvního vzorce 𝐷 jsou úplatné zdroje snížené o vlastní kapitál (𝐷 = 𝑈𝑍 − 𝑉𝐾), 

𝐴 označuje celková aktiva a 𝑡 je sazba daně z příjmu. Z druhého vzorce 𝑈𝑍 jsou úplatné zdroje 

složené ze součtu vlastního kapitálu, bankovních úvěrů a obligací (𝑈𝑍 = 𝑉𝐾 + 𝐵𝑈 + 𝑂𝐵𝐿), 

𝐴 jsou aktiva, 𝐶𝑍 označuje čistý zisk, 𝑍 je hrubý zisk a 𝑈𝑀 je úroková míra. (Dluhošová, 2010) 

Pro výpočet hodnoty 𝑅𝐸, jehož součástí je také 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑈, je potřeba si vymezit rovněž 

propočty jednotlivých rizikových přirážek, které jsou uvedeny ve vzorci 2.26. 
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Bezriziková sazba (𝑹𝑭) je stanovena jako výnos 10letých státních dluhopisů. Konkrétní 

bezrizikové sazby v letech 2010 až 2014 jsou uvedeny v tabulce 4.7. 

Riziková přirážka za podnikatelské riziko (𝑹𝑷𝑶𝑫) navazuje na ukazatel produkční síly 

(𝑅𝑂𝐴 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
), která je porovnávána s ukazatelem 𝑋1 (𝑋1 =

𝑈𝑍

𝐴
∙ 𝑈𝑀). Podmínka zní: 

 𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
≥ 𝑋1 

 

kde 𝐸𝐵𝐼𝑇 je zisk před úroky a zdaněním, 𝐴 je zkratkou pro celková aktiva, 𝑈𝑍 jsou úplatné 

zdroje a 𝑈𝑀 představuje odhadovanou úrokovou míru. Pro stanovení rizikové přirážky platí: 

 když 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
 > X1, pak 𝑅𝑃𝑂𝐷 = minimální hodnota 𝑅𝑃𝑂𝐷 v odvětví, 

 když 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
 < 0, pak 𝑅𝑃𝑂𝐷 = 10,00%, 

 když 0 < 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
 < X1, pak 𝑅𝑃𝑂𝐷 = 

(𝑋1−
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐴
)

2

𝑋12 ∙ 0,1.     (2.7) 

Riziková přirážka za finanční stabilitu (𝑹𝑭𝑰𝑵𝑺𝑻𝑨𝑩) vyjadřuje vztahy životnosti aktiv a 

pasiv a vychází z ukazatele celkové likvidity (L3). Platí, že: 

 když L3 ≤ XL1, pak 𝑅𝐹𝐼𝑁𝑆𝑇𝐴𝐵 = 10,00 %, 

 když L3 ≥ XL2, pak 𝑅𝐹𝐼𝑁𝑆𝑇𝐴𝐵 = 0,00 %, 

 když XL2 < L3 < XL2, pak 𝑅𝐹𝐼𝑁𝑆𝑇𝐴𝐵 =  
(𝑋𝐿2−𝐿3)2

(𝑋𝐿2−𝑋𝐿1)2 ∙ 0,1.   (2.8) 

Riziková přirážka za velikost podniku (𝑹𝑳𝑨) navazuje na velikost tzv. úplatných zdrojů 

podniku (UZ v mld. Kč), které jsou dány součtem vlastního kapitálu, bankovních úvěrů a 

dluhopisů. Pro stanovení velikosti rizikové přirážky platí, že: 

 když UZ ≤ 100 mil. Kč, pak 𝑅𝐿𝐴 = 5,00 %, 

 když UZ ≥ 3 mld. Kč, pak 𝑅𝐿𝐴 = 0,00 %, 

 když 100 mil. Kč < UZ < 3 mld. Kč, pak 𝑅𝐿𝐴 = 
(3−𝑈𝑍)2

168,2
    (2.9) 

přičemž XL1 a XL2 představují horní a dolní mez likvidity, které jsou stanoveny individuálně 

pro každé odvětví. (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2015) 
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2.5 Komplexní metody měření výkonnosti podniku 

Komplexní metody měření výkonnosti podniku se od předchozích dvou skupin metod 

liší v tom, že k měření a hodnocení výkonnosti kromě finančních ukazatelů využívají navíc i 

nefinanční (kvalitativní nebo časové) ukazatele, které zohledňují také mimoekonomické 

aspekty. (Šulák, Vacík, 2005) 

Aby byl přehled o metodách k měření výkonnosti kompletní, bude v diplomové práci 

stručně charakterizována také jedna z komplexních metod měření výkonnosti podniku, a sice 

metoda Balanced Scorecard. V praktické části však tato metoda aplikována nebude.  

2.5.1 Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard (dále jen BSC) je jednou z nejpropracovanějších a nejznámějších 

metod v oblasti měření a řízení firemní výkonnosti. S názvem i samotným konceptem BSC 

přišli v 90. letech 20. století Američané Robert S. Kaplan a David P. Norton, ostří kritici 

tradičních metod měření výkonnosti založených pouze na finančních ukazatelích. 

(Wagner, 2009) 

Autoři metody tvrdí, že tradiční finanční měřítka vypovídají o hospodaření podniku 

v minulosti a k hodnocení výkonnosti podniku jako celku jsou v dnešní době nedostačující. Dle 

autorů patří ke kritickým faktorům úspěchu také schopní zaměstnanci nebo dobré vztahy se 

zákazníky, a proto metoda BSC doplňuje finanční měřítka minulé výkonnosti o nová měřítka 

budoucí výkonnosti (tzv. měřítka hybných sil), která směřují k tvorbě hodnoty podniku. 

Všechna měřítka v BSC navazují na konkrétní cíle vyplívající z vize a strategie podniku. 

Výkonnost podniku je hodnocena z pohledu čtyř perspektiv, které tvoří rámec BSC (viz 

Obr. 2.1). Konkrétně jde o: 

 finanční perspektivu, 

 zákaznickou perspektivu, 

 perspektivu interních procesů, 

 perspektivu učení se a růstu. (Kaplan, Norton, 2007) 
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Obr. 2.1 Perspektivy konceptu BSC a jeho propojení s vizí a strategií podniku 

 

Zdroj: Pavelková, Knápková (2009, s. 195) 

Finanční perspektiva 

Ve finanční perspektivě zůstaly zachovány tradiční finanční měřítka, neboť jsou 

důležitá při analýze ekonomických důsledků již realizovaných akcí. Měřítka finanční 

výkonnosti umožňují zhodnotit, zda realizace vybrané podnikové strategie vede k zásadním 

zlepšením. Finanční cíle se obyčejně týkají ziskovosti a měří se např. pomocí provozního zisku 

nebo ukazatelů ROCE a EVA. Jinými finančními cíli mohou být růst prodeje, tvorba cash flow, 

aj. (Kaplan, Norton, 1996) 

Zákaznická perspektiva 

Podstatou zákaznické perspektivy je identifikace zákaznických a tržních segmentů, 

v kterých firma podniká nebo se podnikat rozhodne. Dále je potřeba zvolit vhodná měřítka, 

která umožní změřit výkonnost firmy ve zvolených segmentech. Měřítka vycházejí 

z podnikových cílů týkajících se spokojenosti zákazníků, loajality zákazníků, získávání nových 

zákazníků, ziskovost jednotlivých zákazníků, aj. Konkrétními měřítky pro dosažení 

stanovených cílů mohou být velikost tržního podílu, počet nově získaných zákazníků, čistý zisk 

na zákazníka, apod. Zákaznická perspektiva umožňuje formulovat tržní a zákaznickou strategii, 

které mohou zajistit vysokou budoucí finanční návratnost. (Kaplan, Norton, 2007) 
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Perspektiva interních procesů 

V perspektivě interních procesů dochází k převedení podnikové strategie do provozních 

cílů. Provozní cíle se obvykle týkají času, kvality a nákladů celého vnitropodnikového procesu, 

který zahrnuje tři dílčí procesy: 

 inovační proces – kde se odhalují nové příležitosti a požadavky na produkt, na 

základě kterých jsou navrhovány a vyvíjeny nové výrobky; hodnotícími měřítky 

mohou být doba vývoje nové generace produktu, doba uvedení inovace na trh, aj., 

 provozní proces – sleduje se délka trvání provozního procesu vč. jeho spolehlivosti, 

kvalita procesu a náklady na proces; hodnotícími měřítky mohou být délka průběžné 

doby produkce, velikost nákladů na produkci, aj., 

 prodejní proces – zahrnuje činnosti spojené s prodejem, jako je vypořádání inkasa 

za prodané produkty, zajištění rychlého a spolehlivého servisu, aj. (Sedláček, 2011) 

Perspektiva učení se a růstu 

Schopnost podniku dosáhnout stanovených finančních, zákaznických i procesních cílů 

vždy závisí na jeho schopnosti učení se a růstu. Učit se a růst umožňují tři skupiny zdrojů – 

zaměstnanci, informační systémy a podnikové procedury. Podnik dosáhne vysoké výkonnosti 

jen tehdy, jestliže investuje do svých lidí, systémů a procesů, které dělají podnik způsobilejším. 

Mezi klíčové oblasti této perspektivy patří: 

 schopnosti a spokojenost zaměstnanců – souvisí s jejich produktivitou, která 

významně ovlivňuje hodnotu podniku; může být měřena tržbami, ziskem, případně 

přidanou hodnotou na zaměstnance, 

 kvalita informačních systémů – efektivní práce zaměstnanců vyžaduje sdílení 

informací se všemi ostatními perspektivami, 

 motivace, delegování pravomocí a angažovanost – pokud mohou kvalifikovaní 

zaměstnanci sami jednat a rozhodovat, mají větší motivaci přispívat svou činností 

k úspěchu podniku jako celku. (Pavelková, Knápková, 2009) 
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Podle Sedláčka (2011, s. 141) metoda BSC „pomáhá identifikovat hybné síly pro 

dosažení hlavního finančního cíle, tj. maximální hodnoty podniku. Je ideálním nástrojem pro 

tvorbu a implementaci strategie. Umožňuje vyjádřit cílový stav podniku a měřit stupeň jeho 

dosažení.“ Jednoduše jde o nejpropracovanější přístup v oblasti měření a řízení výkonnosti 

podniku. 

Britský ekonom David Parmenter, který se celý svůj profesní život věnuje problematice 

měření výkonnosti podniků, ve své knize rozšiřuje metodu BSC o další dvě perspektivy: 

 perspektiva podnikatelského prostředí, 

 spokojenost zaměstnanců. 

Parmenter nepřichází s žádnými novými hledisky, perspektiva podnikatelského 

prostředí i spokojenost zaměstnanců totiž byly součástí původních perspektiv. Parmenter se 

pouze snaží jejich osamostatněním zdůraznit jejich důležitost. Kvalitní podnikatelské klima 

zvyšuje pozitivní povědomí veřejnosti o společnosti, spokojení zaměstnanci zase přispívají ke 

spokojenosti zákazníků. Proto by se tato hlediska měla měřit a hodnotit samostatně. 

(Parmenter, 2010) 

2.6 Mezipodnikové srovnávání 

Dalším ze způsobů, jak měřit a hodnotit výkonnost podniku, je mezipodnikové 

srovnávání. Podstatou mezipodnikového srovnávání je srovnání podniku s jinými 

konkurenčními podniky, které působí ve stejném odvětví a vyrábějí tentýž druh výrobku nebo 

poskytují stejné služby. Srovnávají se hodnoty finančních ukazatelů uvedených v předchozích 

kapitolách, ale také úroveň, jakost a cena produktů, produktivita práce, náklady, používané 

technologie, aj. (Synek a kol., 2011) 

V praxi se používá několik metod, které umožňují podniky navzájem hodnotit a 

porovnávat. Tyto metody lze rozdělit do dvou základních skupin. 

 Jednorozměrné metody – nejtriviálnější metody, které porovnávají podniky podle 

jediného ukazatele, např. podle bilanční sumy, zisku, rentability, počtu zaměstnanců 

apod. Pro základní představu o vzájemném postavení podniků jsou tyto metody 

postačující, nicméně pro srovnávání celkové výkonnosti podniků jediný ukazatel 

nestačí. 
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 Vícerozměrné metody – vychází z principů vícekriteriálního rozhodování. Jejich 

cílem je zjistit pořadí podniků na základě zhodnocení několika kritérií (ukazatelů). 

Mezi nejznámější vícerozměrné metody patří: metoda jednoduchého součtu pořadí, 

metoda jednoduchého podílu, metoda bodovací, metoda normované proměnné a 

metoda vzdálenosti od fiktivního objektu. (Kislingerová, Hnilica, 2008) 

2.6.1 Metoda bodovací 

Metoda bodovací spočívá v tom, že podniku, který v daném ukazateli dosáhl nejlepší 

hodnoty, se přidělí 100 bodů. Ostatním firmám se hodnota k danému ukazateli stanoví 

následujícím způsobem: 

 v případě ukazatele s charakterem +1 

 𝑏𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑖,𝑚𝑎𝑥
∙ 100 (2.10)  

 v případě ukazatele s charakterem −1 

 𝑏𝑖𝑗 =
𝑥𝑖,𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑖𝑗
∙ 100 (2.11)  

kde 𝑥𝑖𝑗 představuje hodnotu j-tého ukazatele v i-tém podniku, 𝑥𝑖,𝑚𝑎𝑥 je nejvyšší hodnota j-tého 

ukazatele (ohodnocená 100 body) v případě ukazatele s charakterem +1, 𝑥𝑖,𝑚𝑖𝑛 je nejnižší 

hodnota j-tého ukazatele (ohodnocená 100 body) v případě ukazatele s charakterem −1 a 

𝑏𝑖𝑗 vyjadřuje bodové ohodnocení i-tého podniku pro j-tý ukazatel. 

Výsledný kriteriální ukazatel se vypočítá jako vážený aritmetický průměr bodů za 

jednotlivé ukazatele. Platí, že nejlepší je ten podnik, který dosáhne maximální hodnoty 

kriteriálního ukazatele (průměru všech ukazatelů). (Souček, 2011) 
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3 Charakteristika společnosti ALMA PNEU s.r.o. 

Tato kapitola je věnována charakteristice společnosti ALMA PNEU, jejíž výkonnost 

bude v praktické části diplomové práce zhodnocena.  

3.1 Základní údaje o společnosti 

Název společnosti:  ALMA PNEU s.r.o. 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

Sídlo společnosti:  Malostranská 586, 742 42 Šenov u Nového Jičína 

Identifikační číslo:  253 92 344 

Registrace:   Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 18121 

Datum zápisu do OR:  5. března 1998 

Základní kapitál:  100 000,- Kč 

Předmět podnikání:  Zpracování gumárenských směsí 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽZ  

3.2 Představení společnosti 

Obr. 3.1 Logo společnosti 

 

Zdroj: www.almapneu.cz 

Společnost ALMA PNEU byla založena roku 1998 v Šenově u Nového Jičína. Svou 

činnost odstartovala s jedinou aktivitou, konkrétně výrobou a prodejem protektorů nákladních 

pneumatik. Díky kvalitní protektorovací lince, vlastnímu vozovému parku a především díky 

schopnému týmu pracovníků byla ALMA PNEU silným hráčem v oboru už od samého zahájení 

podnikání. Dnes patří k největším osvědčeným výrobcům vysoce kvalitních protektorů v České 

republice. Své výrobky dodává do předních dopravních společností zejména na území Severní 

Moravy (např. do Dopravního podniku Ostrava, a.s.), ale spolupracuje také se slovenskými a 

polskými firmami.  
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ALMA PNEU svou podnikatelskou činnost postupně rozšiřovala o další aktivity 

spojené s pneumatikami. V současné době jejími hlavními činnostmi jsou: 

 výroba a prodej protektorů nákladních pneumatik, 

 poskytování pneuservisních služeb, 

 velkoobchod a maloobchod pneumatik. 

Hlavní prioritou společnosti je uspokojovat požadavky zákazníků vytvořením či 

poskytováním rychlých a kvalitních výkonů. 

Výroba a prodej protektorů nákladních pneumatik 

ALMA PNEU patří mezi přední české výrobce a prodejce protekorovaných nákladních 

pneumatik. Nabízí široký sortiment typů dezénů pneumatik s průměrem disku 15 až 22,5 palců. 

Dezény a ostatní protektorovací materiály nakupuje od světových výrobců Marangoni a 

Nokian Tyres. Společnost protektoruje jednak „kostry” ojetých pneumatik dodané přímo 

zákazníky a rovněž nabízí protektory vyrobené na vlastních „kostrách” renomovaných značek.  

ALMA PNEU vlastní jednu z nejmodernějších protektorovacích linek v Evropě. Výroba 

je založena na odzkoušených technologických postupech, moderních technologiích a 

kvalifikovaném personálu, tudíž lze považovat jejich výrobky za jedny z nejspolehlivějších. 

Celý výrobní proces protektorování - vstupní prohlídka, drásání, opravy, navalení nového 

běhounu, vulkanizace a výstupní kontrola - je prováděn dle standardů ISO 9002 a je každoročně 

homologován. 

Výroba protektorovaných pneumatik se podle klasifikace ekonomických činností 

CZ-NACE řadí do sekce C – Zpracovatelský průmysl, třídy 22.11 – Výroba pryžových plášťů 

a duší; protektorování pneumatik. 

Poskytování pneuservisních služeb 

ALMA PNEU si během své 18leté působnosti na českém trhu vybudovala také vlastní 

pneuservisní síť, kterou v současnosti tvoří šest samostatných pneuservisních středisek. 

Konkrétně se jedná o pneuservisy v Novém Jičíně, Frýdku - Místku, Ostravě, Opavě, 

Olomouci a Hradci Králové. 
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Každé středisko je schopno poskytovat kompletní pneuservisní služby pro osobní i 

nákladní vozidla a většinu stavebních, zemědělských a lesnických strojů. Své služby poskytují 

nejen v České republice, ale také na území Slovenska a části Polska. Všechny pneuservisy jsou 

součástí mezinárodní pneuservisní sítě VIANOR. Nabídka pneuservisních služeb společnosti 

ALMA PNEU je následující: 

 opravy pneumatik pro stavební, zemní, argo a lesnické pneumatiky, 

 mobilní pneuservis na EM pneumatiky, 

 asistenční služba RING24h v Evropě, 

 nonstop pneuservis dle dohody, 

 pneu hotel, 

 poradenství a konzultace v oboru, 

 kontrola a doplnění klimatizace, 

 kontrola a seřízení geometrie, 

 prodej osobních i nákladních disků. 

Velkoobchod a maloobchod pneumatik 

Třetí a zároveň poslední činností společnosti ALMA PNEU je velkoobchod a 

maloobchod osobních i nákladních pneumatik. Firma nakupuje nové pneumatiky od několika 

světových dodavatelů za účelem jejich dalšího prodeje. Přestože se nejedná o prioritní činnost 

společnosti, kterou je mimochodem výroba a prodej vlastních protektorů, tak právě nákup a 

následný prodej nových pneumatik tvoří největší část celkového obratu firmy. Mezi 

nejvýznamnější dodavatele pneumatik patří společnosti Nokian Tyres, Hankook, Continental, 

Barum a Michelin. 

Zákazník může nové pneumatiky zakoupit buďto osobně v kterémkoliv pneuservisu 

ALMA PNEU, nebo prostřednictvím internetového obchodu, který si společnost zřídila v roce 

2013. E-shop je dostupný na webových stránkách www.almapneu.cz. Společnost 

prostřednictvím e-shopu nabízí široký sortiment osobních, nákladních, zemědělských i 

lesnických pneumatik, včetně možnosti objednávky pneuservisních služeb, čištění klimatizace 

či seřízení geometrie. Výhodou e-shopu pro zákazníky je možnost prostudování či srovnání 

jednotlivých pneumatik a jejich následné objednání přímo z pohodlí domova. 
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3.3 Vedení společnosti a zaměstnanci 

ALMA PNEU má v průměru 47 zaměstnanců a její roční obrat je do 10 miliónů Eur. 

Svým postavením se tak podle evropských standardů řadí mezi malé podniky.  

Graf 3.1 Vývoj zaměstnanosti společnosti ALMA PNEU v letech 2010 – 2014 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Organizační struktura společnosti není nijak složitá (viz příloha 2). V čele stojí jednatel 

společnosti, který je jako jediný oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. Pod sebou 

má vedoucího výroby a vedoucí finančního oddělení. Všichni dohromady tvoří vedení 

společnosti. V minulosti byl součástí vedení ještě post obchodního ředitele, nicméně z důvodu 

nadbytečnosti byla tato pracovní pozice zrušena a obchodní úsek spadá do kompetencí jednatele 

společnosti. 

Dále společnost tvoří zaměstnanci výroby a zaměstnanci jednotlivých pneuservisních 

středisek. Každý pneuservis má rovněž svého vedoucího, který za činnost pneuservisu plně 

odpovídá jednateli společnosti.  

ALMA PNEU klade velký důraz na rozvoj a vzdělávání vlastních zaměstnanců. Za dobu 

své existence si firma již mnohokrát ověřila, že kvalita výrobků a úroveň poskytovaných služeb 

je závislá nejen na používaných technologiích a materiálech, ale také na přístupu každého 

zaměstnance. Z toho důvodu se všichni pracovníci firmy pravidelně účastní vzdělávacích a 

školících kurzů, které jsou částečně hrazeny z fondů Evropské unie. Společnost věří tomu, že 
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zkušený personál a moderní technologie jsou zárukou kvalitních produktů a spokojenosti 

zákazníků. 

Zaměstnanci jsou odměňováni základní mzdou, která je navyšována o zákonné příplatky 

a ostatní pobídkové složky mzdy. Konečné hodnocení zaměstnance odráží jeho schopnosti, 

výkonnost a celkový přístup k firmě. Přímá souvislost ohodnocení pracovníků a jejich 

pracovních výkonů je dle firmy tou nejlepší motivací. 
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4 Zhodnocení výkonnosti vybrané společnosti 

Cílem této kapitoly je zhodnotit výkonnost společnosti ALMA PNEU v letech 2010 až 

2014 pomocí vybraných metod a ukazatelů. Nejprve budou aplikovány tradiční metody 

finanční analýzy (vertikální a horizontální analýza absolutních ukazatelů a analýza poměrových 

ukazatelů). Vývoj finanční situace hodnocené společnosti bude posouzen také pomocí 

vybraných bankrotních a bonitních modelů. Poté, s využitím stavebnicového modelu MPO, 

bude vypočtena ekonomická přidaná hodnota společnosti (EVA), která umožní posoudit, zda 

ALMA PNEU svými aktivitami přispívá k růstu hodnoty firmy. Nakonec bude provedeno 

mezipodnikové srovnávání, kdy výkonnost společnosti ALMA PNEU bude porovnána 

s výkonností konkurentů BAWEL, s.r.o. a WETEST pneu, spol. s r. o. 

4.1 Vertikální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

Vertikální analýza zkoumá podíl jednotlivých položek účetních výkazů k vybranému 

absolutnímu základu. Data pro sestavení této analýzy jsou čerpána z rozvah a výkazů zisků a 

ztrát z let 2010 až 2014. Oba výkazy se v souhrnné a zkrácené podobě nachází v přílohách 3 a 4. 

Vertikální analýza společnosti ALMA PNEU je rozdělena do tří částí. Nejprve bude provedena 

analýza aktiv, poté analýza pasiv a nakonec bude analyzován výkaz zisku a ztráty. 

Vertikální analýza aktiv 

Základnu pro zkoumání vertikální analýzy aktiv tvoří celková aktiva. Cílem této analýzy 

je zjistit, jaká aktiva (stálá či oběžná) tvoří podstatnou část majetku společnosti. 

Graf 4.1 Struktura celkových aktiv v letech 2010 – 2014 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012 2013 2014

15% 15% 13% 21% 21%

85% 83% 85% 76% 78%

2% 2% 3% 1%

P
o

d
íl 

v 
%

Rok

Ostatní aktiva -
přechodné účty aktiv
Oběžná aktiva

Dlouhodobý majetek



 

 

37 

 

Graf 4.1 velmi přesně zobrazuje, že hlavní složkou aktiv jsou po celé sledované období 

oběžná aktiva, která každoročně představují přibližně 80 % celkového majetku společnosti. 

Dlouhodobý majetek, který z 99 % tvoří majetek hmotný, představuje v průměru pouhých 17 % 

celkových aktiv. Jeho největší meziroční nárůst byl zaznamenán v roce 2013, kdy firma 

zainvestovala do nákupu pozemku a budovy doposud pronajímaného pneuservisního střediska 

v Novém Jičíně, čímž zvýšila podíl dlouhodobého majetku na celkových aktivech o 8 %. 

Ostatní aktiva v porovnání s dlouhodobým a oběžným majetkem představují zanedbatelnou 

část aktiv (v průměru pouhá 2 %). 

Protože oběžná aktiva tvoří většinový podíl celkového majetku společnosti, je vhodné 

podívat se na strukturu oběžného majetku ještě trochu detailněji. 

Graf 4.2 Struktura oběžných aktiv v letech 2010 – 2014 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Ve všech sledovaných letech jsou v oběžném majetku nejvíce zastoupeny zásoby. 

Zásoby tvoří v průměru 54 % oběžných aktiv. Nejčastěji jde o zásoby zboží a zásoby vlastních 

výrobků. Další významnou položkou jsou krátkodobé pohledávky, které představují v průměru 

36 % oběžného majetku. Vnitřní struktuře krátkodobých pohledávek dominují pohledávky 

z obchodního styku (vždy minimálně z 90 %). Dlouhodobé pohledávky společnost během 

celého sledovaného období neeviduje. Nejmenší část oběžných aktiv tvoří krátkodobý finanční 

majetek, jehož podíl se navíc každoročně o 3 % snižuje. Zatímco v roce 2010 měla ALMA 

PNEU na svém bankovním účtu a v pokladně částku 12 590 tis. Kč, v roce 2014 činila tato 

částka 4 031 tis. Kč. Během sledovaného období se tak podíl finančního majetku na oběžném 

majetku snížil o celých 13 %. 
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Vertikální analýza pasiv 

Jako základna pro výpočet vertikální analýzy pasiv byla zvolena položka celkových 

pasiv. Cílem této analýzy je zjistit, který druh kapitálu (vlastní nebo cizí) používá společnost 

k financování svých aktivit nejčastěji. 

Graf 4.3 Struktura celkových pasiv v letech 2010 – 2014 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu 4.3 lze vyčíst, že celková pasiva jsou z největší části tvořena kapitálem cizím. 

Podíl cizích zdrojů na celkových pasivech se pohybuje v průměru okolo 66 %. Zbývající zhruba 

třetinový podíl pasiv tvoří vlastní kapitál společnosti, složený především z výsledku 

hospodaření z minulých let a výsledku hospodaření běžného účetního období. Struktura cizích 

zdrojů je blíže znázorněna v následujícím grafu.  

Graf 4.4 Struktura cizích zdrojů v letech 2010 – 2014 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Z grafu 4.4 vyplývá, že největší podíl cizích zdrojů během celého sledovaného období 

připadá na krátkodobé závazky (v průměru 71 %). Nejčastěji se jedná o závazky z obchodních 

vztahů. Dlouhodobé závazky firma eviduje až od roku 2013, avšak jejich hodnota je 

v porovnání s ostatními položkami zanedbatelná, neboť nedosahuje ani 1 %. Zbývající část 

cizího kapitálu tvoří bankovní úvěry. ALMA PNEU dává přednost úvěrům krátkodobého 

charakteru, které přestavují v průměru 25 % cizích zdrojů společnosti. Zbývající zhruba 4 % 

cizích zdrojů tvoří dlouhodobé bankovní úvěry, jež slouží k financování investičních záměrů 

společnosti. ALMA PNEU během sledovaného období nevytvářela žádné rezervy.  

Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty 

Poslední částí vertikální analýzy společnosti ALMA PNEU je analýza výkazu zisku a 

ztráty. Analyzovány budou pouze vybrané položky zmíněného výkazu, konkrétně sktruktura 

provozních výnosů a struktura provozních nákladů v letech 2010 až 2014. 

Graf 4.5 Struktura provozních výnosů v letech 2010 – 2014 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Provozní výnosy jsou pro společnost výrobně-obchodního charakteru vůbec 

nejdůležitější složkou výnosů. V našem případě se jedná se o výnosy, které přímo souvisí 

s předmětem podnikání společnosti ALMA PNEU. Z grafu 4.5 vyplývá, že největších 

provozních výnosů dosahuje ALMA PNEU za prodej zboží. Tržby za prodej zboží tvoří 

každoročně 75 – 79 % celkových provozních výnosů společnosti. Dalším, o něco méně 

významným zdrojem příjmů jsou tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, jejichž podíl na 

celkových výnosech činí v průměru 22 %. Zbývající zanedbatelnou část provozních výnosů 

tvoří ostatní provozní výnosy, kde jsou v tomto případě zahrnuty také tržby z prodeje 

dlouhodobého majetku a materiálu, které každoročně tvoří přibližně půl procenta celkových 

provozních výnosů. 
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Graf 4.6 Struktura provozních nákladů v letech 2010 – 2014 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Struktura provozních nákladů je obdobná s provozními výnosy. Největší podíl 

provozních nákladů připadá nákladům vynaloženým na prodej zboží (v průměru 69 %). 

Následuje výkonová spotřeba, která během sledovaného období tvoří 20 % celkových 

provozních nákladů. Výkonová spotřeba zahrnuje náklady na spotřebu materiálu a energie a 

náklady na služby dodavatelů. Poslední významnou položkou jsou osobní náklady (v průměru 

20 %), které jsou z největší části tvořeny náklady mzdovými. Podíl zbývajících provozních 

nákladů (odpisy dlouhodobého majetku a ostatní provozní náklady) je v porovnání 

s předchozími náklady zanedbatelný, neboť dohromady tvoří pouhá 2 % celkových provozních 

nákladů.  

Kompletní vertikální analýza je uvedena v přílohách 5 (vertikální analýza aktiv), 

6 (vertikální analýza pasiv) a 7 (vertikální analýza výkazu zisku a ztráty). 

4.2 Horizontální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

Horizontální analýza společnosti ALMA PNEU zkoumá vývoj a meziroční změny 

významných finančních položek v čase. Data pro sestavení této analýzy jsou opět čerpána 

z rozvah a výkazů zisků a ztrát z let 2010 až 2014, viz příloha 3 a 4. Rovněž, jako u vertikální 

analýzy, bude každá dílčí část horizontální analýzy (horizontální analýza aktiv, horizontální 

analýza pasiv a horizontální analýza výkazu zisku a ztráty) vždy nejprve znázorněna graficky 

a následně doplněna slovním komentářem. 
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Horizontální analýza aktiv 

Nejprve bude provedena horizontální analýza aktiv spolčenosti. Zhodnocen bude jednak 

trend vývoje základních položek celkových aktiv, a jelikož vertikální analýza ukázala, že 

nadpoloviční část majetku společnosti tvoří oběžná aktiva, bude zvlášť posouzen také trend 

vývoje jednotlivých položek oběžného majetku společnosti. 

Graf 4.7 Vývoj základních položek celkových aktiv v letech 2010 – 2014 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu 4.7 lze vyčíst, že hodnota celkových aktiv společnosti ALMA PNEU se 

v průběhu sledovaného období každoročně zvyšuje o více než 10 %. V prvních třech letech 

(2010 – 2012) je růst celkových aktiv ovlivněn zejména růstem oběžného majetku, jehož 

hodnota meziročně narůstá rovněž o více než 10 %. V následujících letech přispívá k růstu 

celkových aktiv také růst dlouhodobého majetku a to především v roce 2013, kdy se hodnota 

dlouhodobého majetku meziročně zvýšila o rekordních 86 %. Za tímto skokovým nárůstem 

stojí téměř 11 milionová investice do nákupu pozemku a budovy dnes už vlastního, ale do té 

doby pronajímaného, pneuservisního střediska v Novém Jičíně. Přechodné účty aktiv mají 

s výjimkou roku 2014 rostoucí trend. 

V následujícím grafu 4.8 bude ještě detailněji znázorněn vývoj jednotlivých položek 

oběžných aktiv, protože oběžná aktiva mají pro společnost ALMA PNAU zásadní význam, 

neboť tvoří většinový podíl celkových aktiv společnosti. 
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Graf 4.8 Vývoj jednotlivých položek oběžných aktiv v letech 2010 – 2014 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Přestože trend vývoje oběžných aktiv jako celku je rostoucí (viz graf 4.7), trend vývoje 

jednotlivých položek oběžných aktiv je různý. Značnou část oběžného majetku zaujímají 

zásoby, jejichž hodnota se každoročně zvyšuje v průměru o 15 %. Největší meziroční nárůst 

byl zaznamenán mezi roky 2011 a 2012, kdy se zásoby společnosti zvýšily zhruba o 30 %. 

Otázkou je, zda neustálé zvyšování zásob má pro firmu nějaký přínos. Zásoby sice vyrovnávají 

nesoulad mezi výrobou a spotřebou, což je pro společnost ALMA PNEU vhodné zejména 

v sezóně (v jarních a podzimních měsících), kdy se díky zákonu č. 133/2011 Sb. o silničním 

provozu7 přezouvá nejvíce osobních automobilů. Na druhou stranu zásoby zvyšují náklady na 

skladovací operace, jsou nejméně likvidní složkou oběžného majetku a v neposlední řadě na 

sebe vážou kapitál, který by mohla společnost efektivněji alokovat někde jinde.  

Další významnou položkou jsou krátkodobé pohledávky tvořeny především 

pohledávkami z obchodních vztahů. Vývoj krátkodobých pohledávek měl v letech 2010 až 

2013 mírně rostoucí trend (v průměru o 3,5 %). Největší meziroční přírůstek nastal v roce 2014, 

kdy se hodnota krátkodobých pohledávek zvýšila o více než 12 mil. Kč, což je o 40 % větší 

hodnota, než v roce 2013. Důvodem skokového nárůstu pohledávek byl růst tržeb (především 

tržeb z prodeje zboží) na konci roku, neboť nadpoloviční část těchto pohledávek byla v účetní 

závěrce evidována jako krátkodobé pohledávky ve splatnosti. Dlouhodobé pohledávky 

společnost ve sledovaném období neeviduje. 

                                                 
7 Zákon č. 133/2011 Sb. o silničním provozu říká, že pokud se na pozemní komunikaci v období od 1. listopadu 

do 31. března nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo to lze vzhledem k povětrnostním podmínkám 

předpokládat, lze užít motorové vozidlo k jízdě na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních 

pneumatik. 
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Poslední sledovanou složkou oběžných aktiv je vývoj krátkodobého finančního majetku 

společnosti, který má oproti předchozím položkám opačný trend vývoje. V prvních třech letech 

(2010 – 2012) společnost eviduje přibližně 10% pokles finančního majetku, v následujících 

letech je pak meziroční pokles ještě trojnásobně vyšší (o více než 30 %). Pokles finančních 

prostředků ovlivňuje řada faktorů, například růst pohledávek a zásob, které na sebe vážou 

kapitál, pokles zisku (což však neplatí v roce 2011 a 2013), ale také aktivní investiční politika 

společnosti. Během sledovaného období ALMA PNEU pravidelně rozšiřuje a obnovuje vlastní 

vozový park, investuje do nových pneuservisních strojů a zařízení, ve spolupráci se 

svým franšízovým partnerem Vianor také rekonstruuje a modernizuje své provozovny, aj. 

Kompletní horizontální analýza aktiv, včetně procentních změn jednotlivých položek, 

se nachází v příloze 8. 

Horizontální analýza pasiv 

V rámci horizontální analýzy pasiv bude nejprve zhodnocen trend vývoje základních 

položek celkových pasiv.  

Graf 4.9 Vývoj pasiv v letech 2010 – 2014 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu 4.9 je patrné, že celková pasiva během sledovaného období vykazovala rostoucí 

trend. Tento vývoj byl však očekávaný, neboť celková pasiva jsou rovna celkovým aktivům, 

která se vyvíjela úplně stejně, viz graf 4.7. Podobný vývoj lze zaznamenat také u jednotlivých 

položek pasiv s tím rozdílem, že každoroční nárůst vlastního kapitálu je v průměru o 

3,5 mil. Kč, kdežto u cizích zdrojů se meziroční změna pohybuje okolo 8,4 mil Kč. Nicméně 
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při přihlédnutí k podílu vlastního a cizího kapitálu na celkovém kapitálu je průměrný meziroční 

nárůst obou položek srovnatelný (zhruba 10 % za rok). Přechodné účty pasiv mají jako jediné 

klesající trend. 

Jelikož vertikální analýza ukázala, že přibližně 66 % celkových pasiv společnosti tvoří 

cizí zdroje, bude v následující části posouzen také trend vývoje jednotlivých položek cizích 

zdrojů. 

Graf 4.10 Vývoj jednotlivých položek cizích zdrojů v letech 2010 – 2014 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Přestože trend vývoje cizích zdrojů jako celku je rostoucí (viz graf 4.9), trend vývoje 

jednotlivých položek cizího kapitálu je různý. Nejvýznamnější položkou jsou krátkodobé 

závazky z obchodních vztahů, jejichž trend byl s výjimkou roku 2013 rostoucí. Největší nárůst 

firma zaznamenala v roce 2012, kdy se krátkodobé závazky meziročně zvýšily o více než 40 %. 

Podíváme-li se zpátky na graf 4.8, lze ve stejném roce zaznamenat také největší nárůst zásob. 

V roce 2012 společnost ALMA PNEU buďto špatně odhadla svou poptávku, nebo ztratila 

některé z očekávaných zakázek, na které se předzásobila. Nicméně 99 % těchto závazků 

společnost eviduje jako závazky ve splatnosti. Splatnost závazků bývá dodavateli nastavena na 

60 dnů u osobních pneumatik a 120 dnů u pneumatik nákladních. 

U krátkodobých úvěrů lze zaznamenat kolísavý trend. Jedná se o provozní revolvingové 

úvěry kontokorentního typu, které společnost využívá k zajištění plynulého průběhu vlastní 

provozní činnosti. Z největší části slouží ke krytí nezaplacených pohledávek, případě ke krytí 

vlastních nákladů a zásob (zejména v období sezóny). Největší zůstatek krátkodobých úvěrů 

evidovala ALMA PNEU v roce 2013, kdy přírůstek oproti roku 2012 činil více než 100 %. 
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V následujícím roce se však společnosti podařilo hodnotu krátkodobých bankovních úvěrů opět 

snížit a to o celých 25 %. 

Nejméně významnou položkou cizích zdrojů jsou dlouhodobé bankovní úvěry. Jedná se 

o úvěry investičního charakteru, které do jisté míry odráží investiční aktivitu společnosti. 

Hodnota dlouhodobých úvěrů nejprve každoročně klesala (v průměru o 60 %). V roce 2013 se 

ale situace změnila, neboť ALMA PNEU zainvestovala do nákupu pozemku a budovy 

pneuservisního střediska v Novém Jičíně. Díky čerpanému investičnímu úvěru tak vzrostla 

hodnota dlouhodobých bankovních úvěrů o necelých 3,5 mil. Kč. Investičně aktivní zůstala 

ALMA PNEU také v roce 2014, kdy si s pomocí dotačního programu OPPI a dalšího 

investičního úvěru pořídila nové výrobní zařízení v hodnotě 3 690 tis. Kč. Konečná hodnota 

dlouhodobých bankovních úvěrů proto zůstává přibližně stejná, jako v roce 2013. 

Kompletní horizontální analýza pasiv, včetně procentních změn jednotlivých položek, 

je uvedena v příloze 9. 

Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty 

Poslední částí horizontální analýzy společnosti ALMA PNEU je horizontální analýza 

výkazu zisku a ztráty. Nejprve bude analyzován vývoj obchodní marže v čase. 

Graf 4.11 Vývoj obchodní marže v letech 2010 – 2014 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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trend, který odpovídá trendu vývoje poptávky po nových pneumatikách. Trend vývoje obchodní 

marže ve většině případů koresponduje s vývojem tržeb i nákladů. Výjimkou je rok 2014, kdy 

přestože tržby i náklady na prodané zboží meziročně vzrostly (v průměru o 28 %), u obchodní 

marže došlo k 8% snížení. Za rozdílným vývojem stojí především cenový tlak konkurence. Aby 

ALMA PNEU konkurenční boj ustála, musí mnohdy ceny nových pneumatik snižovat až na 

úroveň minimálního výnosu, což způsobuje pokles marže a tím i pokles zisku. 

Vývoj tržeb a nákladů za zboží bude ještě jednou zobrazen v následujícím grafu, avšak 

v porovnání s vývojem tržeb a nákladů za vlastní výrobky a služby a současně s vývojem tržeb 

z prodeje nepotřebného dlouhodobého majetku a materiálu společnosti. 

Graf 4.12 Vývoj vybraných položek VZZ v letech 2010 – 2014 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Rozdíl mezi hodnotou tržeb a nákladů z prodeje zboží a hodnotou tržeb a nákladů 
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že pokles nenastal v roce 2012, ale v roce 2013. 
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Poslední graf horizontální analýzy zachycuje vývoj dílčích výsledků hospodaření 

společnosti ALMA PNEU v letech 2010 – 2014. 

Graf 4.13 Vývoj dílčích výsledků hospodaření v letech 2010 – 2014 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Výsledek hospodaření (VH) za běžnou činnost lze rozdělit na tři dílčí části – provozní, 
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Konečný VH (VH z běžné činnosti) v celém sledovaném období kopíruje trend 

provozního VH. V roce 2012 byl pouze o 15 % nižší než provozní VH, v roce 2014 činil rozdíl 

už více než 40 %. Rostoucí odchylku způsobuje zvyšující se ztráta z finanční činnosti 

společnosti (záporný finanční VH).  

ALMA PNEU během celého sledovaného období vykazuje pouze zisk a lze tedy 

konstatovat, že se jedná o finančně zdravou, konkurenceschopnou a prosperující společnost. 

Kompletní horizontální analýza výkazu zisku a ztráty, včetně procentních meziročních změn 

jednotlivých položek, je uvedena v příloze 10. 

4.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Úkolem této podkapitoly je zhodnotit výkonnost společnosti ALMA PNEU v letech 

2010 – 2014 pomocí tradičních poměrových ukazatelů. V souladu s teorií bude analýza 

poměrových ukazatelů rozdělena do čtyř částí – analýza ukazatelů rentability, aktivity, 

zadluženosti a likvidity.  

4.3.1 Ukazatele rentability 

První analyzovanou skupinou jsou ukazatele rentability. Ideální je, pokud se rentabilita 

podniku v čase zvyšuje. Vyšší hodnota ukazatele indikuje vyšší zhodnocení prostředků 

vložených do podnikání.  Výchozím bodem pro hodnocení rentability ALMA PNEU je 

tabulka 4.1, která zobrazuje vývoj základních ukazatelů rentability v letech 2010 – 2014. 

Všechny ukazatele souvisejí s výší zisku, proto i jejich vývoj má obdobný průběh. 

Tab. 4.1 Ukazatele rentability 

Ukazatel Vzorec 
Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 

ROA (1.6) 5,76 % 7,46 % 2,26 % 5,42 % 3,03 % 

ROCE (1.7) 14,76 % 19,35 % 6,56 % 14,50 % 8,46 % 

ROE (1.8) 11,10 % 14,93 % 4,06 % 11,24 % 5,84 % 

ROS (1.9) 2,29 % 2,85 % 0,88 % 2,52 % 1,16 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Rentabilita aktiv (ROA) poměřuje zisk s celkovými aktivy vloženými do podnikání. 

Nejvyšší hodnoty dosáhl ukazatel v roce 2011 (7,46 %), což je rok, kdy ALMA PNEU za celé 
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sledované období vykázala nejvyšší zisk (5 264 tis. Kč). Naopak nejnižší rentabilitu aktiv je 

možné zaznamenat v roce 2012 (2,26 %), kdy se společnosti z celého sledovaného období 

dařilo ve všech směrech nejmíň. Nepatrně vyšší ziskovost aktiv (3,03 %) lze zaznamenat také 

v roce 2014. V ostatních letech se rentabilita aktiv pohybuje v rozmezí 5 – 6 %.  

Rentabilita investovaného kapitálu (ROCE) hodnotí efekt dlouhodobého financování 

společnosti. Nejvyšší hodnotu ukazatele dosáhla společnosti rovněž v roce 2011 (19,35 %). 

Důvod je stejný, jako u ukazatele ROA, a sice nejvyšší zisk společnosti za sledované období. 

V roce 2010 a 2013 činila rentabilita investovaného kapitálu více než 14 %, což také není špatný 

výsledek. Naopak nejhůře na tom byla ALMA PNEU dle očekávání v roce 2012 (6,56 %). 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů. 

Hodnota ukazatele ROE se vyvíjí obdobně jako předchozí ukazatele ROA a ROCE. Nejvyšší 

rentabilita vlastního kapitálu byla zaznamenána v roce 2011 (14,93 %), kdy na 1 korunu 

vlastního kapitálu připadalo 0,15 Kč zisku.  

Rentabilita tržeb (ROS) měří stupeň ziskovosti tržeb. Vývoj ukazatele ROS se opět 

shoduje s vývojem předchozích ukazatelů. V letech 2010, 2011 a 2013 se rentabilita tržeb 

pohybovala v rozmezí 2 – 3 %. Nejnižší hodnotu ukazatele vykázala společnost v roce 2012 

(0,88 %). Průměrně za celé období připadá na 1 Kč tržeb 0,02 Kč vyprodukovaného zisku. 

Závěrem hodnocení rentability je, že vývoj všech ukazatelů rentability odpovídá vývoji 

VH za běžnou činnost (viz následující graf 4.14 a graf 4.13). Pozitivní je, že hodnoty všech 

ukazatelů rentability byly během sledovaného období pouze kladné. Z toho vyplývá, že i přes 

nepříznivé období v roce 2012 se společnosti ALMA PNEU podařilo každoročně vytvořit zisk. 

Graf 4.14 Vývoj ukazatelů rentability v letech 2010 – 2014 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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4.3.2 Ukazatele aktivity 

Druhou analyzovanou skupinou poměrových ukazatelů jsou ukazatele aktivity. Patří zde 

ukazatele doby obratu a ukazatele počtu obratů. Mezi dobou obratu a obratovostí existuje 

inverzní vztah. Ideální situace nastává tehdy, pokud je doba obratu co nejnižší a naopak počet 

obratů co nejvyšší. Aktivita společnosti ALMA PNEU bude zhodnocena na základě 

tabulky 4.2, která zachycuje vývoj základních ukazatelů aktivity v letech 2010 – 2014. 

Tab. 4.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatel Vzorec 
Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 

Obrat aktiv (1.10) 1,67 1,91 1,56 1,51 1,65 

Doba obratu zásob (1.11) 84 dní 78 dní 112 dní 111 dní 95 dní 

Doba obratu pohledávek (1.12) 68 dní 57 dní 63 dní 59 dní 69 dní 

Doba obratu závazků (1.13) 99 dní 79 dní 123 dní 98 dní 108 dní 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obrat aktiv udává, kolikrát se celková aktiva podniku obrátí za rok. Hodnota ukazatele 

se během celého sledovaného období pohybuje v rozmezí 1,51 – 1,91, což je pozitivní, neboť 

doporučovaná minimální hodnota je 1. V průměru se celková aktiva společnosti ALMA PNEU 

obrátí 1,66krát za rok. Uvedená hodnota odpovídá průměrné hodnotě obratu aktiv v odvětví. 

Doba obratu zásob udává průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby vázány v podniku. 

Vzhledem k tomu, že ALMA PNEU během celého sledovaného období držela v zásobách 

nemalé sumy peněz (v průměru 48 mil. Kč ročně), lze předpokládat, že také doba obratu zásob 

bude poměrně dlouhá. Nejvyšší hodnoty dosahuje ukazatel v roce 2012, kdy doba obratu zásob 

činila 112 dní, tzn., že společnosti trvalo celých 112 dní na to, aby přeměnila zásoby zpátky na 

peníze. Obdobně na tom byla ALMA PNEU i v roce 2013, kdy doba obratu zásob činila 

111 dní. Vysoké hodnoty ukazatele nejsou pro firmu ideální, neboť vypovídají o tom, že jsou 

prostředky v zásobách vázány zbytečně dlouho.  

Doba obratu (splatnosti) pohledávek hodnotí solventnost odběratelů společnosti. Jedná 

se o jediný ukazatel aktivity, jehož vývoj je během sledovaného období poměrně konstantní. 

Průměrná doba obratu pohledávek společnosti ALMA PNEU činí 63 dní, což vcelku odpovídá 

době splatnosti vystavených faktur firmy, která je až na výjimky stanovena na 60 dní. Lze tedy 

říci, že platební morálka odběratelů je slušná.  
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Doba obratu závazků naopak hodnotí solventnost společnosti. Ideální je, pokud tento 

ukazatel dosahuje alespoň doby obratu pohledávek, což odpovídá. Trend vývoje ukazatele 

v čase je kolísavý. Nejdéle trvalo společnosti uhradit své závazky v roce 2012, a sice 123 dní. 

O něco kratší dobu to bylo v roce 2014 (108 dní). V ostatních sledovaných letech je doba obratu 

závazků kratší než 100 dní. Ve srovnání s dobou obratu pohledávek má ALMA PNEU o něco 

horší platební morálku, než její zákazníci. Porovnání doby obratu pohledávek, závazků a rovněž 

i doby obratu zásob znázorňuje následující graf. 

Graf 4.15 Vývoj ukazatelů aktivity v letech 2010 – 2014 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.3 Ukazatele zadluženosti 

Třetí analyzovanou skupinou poměrových ukazatelů jsou ukazatele zadluženosti, které 

hodnotí finanční stabilitu firmy a zároveň měří rozsah, v jakém firma používá k financování 

své činnosti dluhy. Zadluženost společnosti ALMA PNEU bude zhodnocena na základě 

tabulky 4.3, která zachycuje vývoj vybraných ukazatelů zadluženosti v letech 2010 – 2014. 

Tab. 4.3 Ukazatele zadluženosti 

Ukazatel Vzorec 
Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 

Celková zadluženost (1.14) 65,40 % 63,47 % 65,99 % 66,13 % 67,32 % 

Kvóta vlastního kapitálu (1.15) 34,43 % 36,47 % 33,98 % 33,87 % 32,68 % 

Běžná zadluženost (1.16) 60,77 % 61,40 % 65,45 % 62,65 % 64,15 % 

Dlouhodobá zadluženost (1.17) 4,62 % 2,07 % 0,54 % 3,48 % 3,17 % 

Úrokové krytí (1.18) 6,36 12,37 3,87 9,79 5,04 

Dlouhodobé krytí SA (1.19) 2,59 2,66 2,74 1,80 1,68 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Celková zadluženost poměřuje hodnotu cizího kapitálu k celkovým aktivům. Trend 

vývoje ukazatele v čase je poměrně konstantní. Celková zadluženost firmy se během 

sledovaného období pohybuje v rozmezí 63 – 68 %. V odvětví činí celková zadluženost firem 

v průměru 37 %. Pavelková a Knápková (2009) uvádí doporučené hodnoty pro celkovou 

zadluženost v rozmezí 30 – 60 %. Z uvedeného tedy vyplývá, že je ALMA PNEU mírně 

předlužená, poněvadž svůj majetek financuje převážně cizími zdroji.  

Kvóta vlastního kapitálu naopak vyjadřuje finanční samostatnost společnosti. Je 

doplňkem ukazatele celkové zadluženosti (jejich součet dává dohromady 100 %). Je tedy 

logické, že i tento ukazatel se během sledovaného období vyvíjí poměrně konstantně. Podíl 

vlastního kapitálu společnosti na aktivech činí v průměru 34 %. V odvětví se naopak hodnota 

ukazatele pohybuje kolem 60 %. ALMA PNEU jasně dává přednost financování cizími zdroji 

před vlastními. 

Běžná a dlouhodobá zadluženost dávají dohromady celkovou zadluženost firmy, s tím 

rozdílem, že běžná zadluženost informuje o tom, jakou část aktiv financuje podnik 

krátkodobými dluhy a dlouhodobá zadluženost zase hodnotí míru financování aktiv 

dlouhodobými dluhy. Z tabulky 4.3 jasně vyplývá, že 95 % celkové zadluženosti společnosti 

tvoří krátkodobé dluhy (běžná zadluženost činí v průměru 63 %, celková činí 66 %) zahrnující 

především krátkodobé závazky z obchodních vztahů a běžné bankovní úvěry provozního 

charakteru. Zbývajících 5 % celkové zadluženosti připadá na dlouhodobé dluhy, konkrétně na 

dlouhodobé investiční bankovní úvěry. 

Úrokové krytí udává, kolikrát zisk převyšuje placené úroky. Optimální je, pokud zisk 

převýší placené úroky alespoň 3krát, což ALMA PNEU po celou dobu splňuje. Nejvyšší 

hodnotu dosahuje ukazatel v roce 2011, kdy byl zisk firmy 12,37krát vyšší, než placené úroky. 

Dlouhodobé krytí stálých aktiv je ukazatelem vypovídajícím o finanční stabilitě 

podniku. Optimální je, pokud ukazatel dosahuje hodnoty 1, což by znamenalo, že veškerá stálá 

aktiva byla financována dlouhodobými zdroji. Uvedené doporučení ALMA PNEU nesplňuje 

ani v jenom ze sledovaných roků, neboť hodnota ukazatele je každoročně vyšší než 1. V letech 

2010 – 2012 je dokonce hodnota ukazatele vyšší než 2. Z uvedeného vyplývá, že je firma 

překapitalizovaná, tzn., že část dlouhodobých zdrojů neefektivně používá také k financování 

oběžného majetku.  

Vývoj vybraných ukazatelů zadluženosti znázorňuje následující graf. 
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Graf 4.16 Vývoj ukazatelů zadluženosti v letech 2010 – 2014 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

4.3.4 Ukazatele likvidity 

Poslední skupinou poměrových ukazatelů jsou ukazatele likvidity, které vyjadřují 

schopnost firmy hradit své závazky. Likvidita společnosti ALMA PNEU bude zhodnocena na 

základě tabulky 4.4, která zachycuje vývoj základních ukazatelů likvidity v letech 2010 – 2014. 

Tab. 4.4 Ukazatele likvidity 

Ukazatel Vzorec 
Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 

Celková likvidita (1.20) 1,39 1,35 1,30 1,22 1,22 

Pohotová likvidita (1.21) 0,75 0,68 0,56 0,48 0,54 

Okamžitá likvidita (1.22) 0,24 0,18 0,14 0,08 0,05 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celková likvidita měří nejširší stupeň likvidity, protože za potenciální zdroj peněžních 

prostředků považuje celková oběžná aktiva (včetně zásob). Mnoho autorů uvádí, že za 

optimální hodnotu ukazatele považuje rozmezí od 1,5 do 2,5. Při pohledu do tabulky 4.4 lze 

vidět, že ALMA PNEU během sledovaného období nedosahuje doporučeného optima ani 

jednou. Nejvíce se k optimu přiblížila v roce 2010, kdy celková likvidita společnosti činila 1,39. 

V následujících letech je hodnota ukazatele ještě o něco nižší. Někteří ekonomové tvrdí, že 

doporučované optimum je třeba brát s rezervou a naopak uvádí, že nejdůležitější je porovnání 

hodnoty ukazatele s průměrem v odvětví.  Avšak ani v tomto případě nedosahuje likvidita 

společnosti doporučených hodnot, neboť průměrná hodnota celkové likvidity firem působících 
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ve stejném odvětví činí 2,3, kdežto průměrná hodnota celkové likvidity společnosti ALMA 

PNEU je pouze 1,3. Důvodem nízké hodnoty je především vysoká hodnota krátkodobých 

závazků. 

Pohotová likvidita oproti předchozímu ukazateli považuje za potenciální zdroj 

peněžních prostředků pouze pohotové prostředky společnosti, tj. hotovost, peníze na 

bankovních účtech, cenné papíry a pohledávky. Optimální hodnotou pro tento ukazatel je 

rozmezí 1,0 – 1,5, eventuálně průměr v odvětví. Bohužel i v tomto případě nedosahuje firma 

doporučovaného optima, neboť pohotová likvidita společnosti se během sledovaného období 

pohybuje v rozmezí 0,5 až 0,8 (průměr v odvětví činí 1,8).  

Okamžitá likvidita pracuje pouze s pohotovými platebními prostředky (hotovost a 

peníze na bankovních účtech), jež tvoří nejlikvidnější část oběžného majetku. Trend vývoje 

ukazatele v čase je klesající (od 0,24 po 0,05). Doporučované minimální hodnoty ukazatele 0,2 

dosáhla ALMA PNEU pouze v roce 2010, v dalších letech se hodnota ukazatele každoročně 

snižuje. Za klesající trend ukazatele může jednak pokles krátkodobého finančního majetku, ale 

také nárůst krátkodobých závazků společnosti.  

Vývoj celkové, pohotové a okamžité likvidity společnosti ALMA PNEU v letech 2010 

až 2014 znázorňuje následující graf. 

Graf 4.17 Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2010 – 2014 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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4.4 Bankrotní a bonitní modely 

K hodnocení výkonnosti podniku slouží kromě klasických poměrových ukazatelů také 

známé predikční modely, které umožňují posoudit finanční situaci podniku na základě jediného 

čísla. Řeč je o bankrotních a bonitních modelech, jejichž aplikaci bude věnována následující 

podkapitola. 

4.4.1 Altmanův model 

Altmanův model patří mezi nejznámější a zároveň nejpoužívanější bankrotní modely. 

Jeho úkolem je rozlišit „zdravý“ a „nemocný“ podnik pomocí tzv. Z-skóre. Finanční situaci 

podniku hodnotí na základě pěti ukazatelů, kdy každému ukazateli je přiložena jiná váha 

důležitosti (viz vzorec 2.1). Vypočtené hodnoty potřebných ukazatelů a výsledné Z-skóre jsou 

uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 4.5 Výpočet Altmanova Z-skóre 

Ukazatel 
Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 

X1 0,24 0,22 0,20 0,14 0,14 

X2 0,04 0,05 0,01 0,04 0,02 

X3 0,06 0,07 0,02 0,05 0,03 

X4 0,53 0,57 0,51 0,51 0,49 

X5 1,67 1,91 1,56 1,51 1,65 

Z-skóre 2,27 2,58 2,00 2,02 2,06 

Zdroj: vlastní zpracování 

K závěrečnému posouzení finanční situace společnosti ALMA PNEU je potřeba nejprve 

výsledné hodnoty Z-skóre porovnat s nastavenými hraničními hodnotami modelu. Ty jsou pro 

společnosti neobchodovatelné na kapitálových trzích nastaveny na hodnoty 1,23 a 2,9 (viz 

tabulka 2.2). Během celého sledovaného období se Z-skóre společnosti pohybuje v rozmezí 

2,00 – 2,58 a tudíž i v rozmezí uvedených hraničních hodnot modelu. Znamená to, že firma 

patří do tzv. šedé zóny a její finanční situaci nelze jednoznačně charakterizovat. Nejlepšího 

Z-skóre dosáhla ALMA PNEU v roce 2011 (2,58), naopak nejnižší hodnotu lze zaznamenat 

opět v roce 2012 (2,00). Altmanův model proto rovněž potvrzuje skutečnost, že z celého 

sledovaného období byl rok 2012 pro společnost nejslabším rokem ze všech. 
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Obecně lze ale říci, že se hodnoty Z-skóre během sledovaného období přibližují spíše 

k horní hranici modelu, která odpovídá prosperujícím bonitním firmám bez finančních obtíží. 

Pro lepší přehlednost jsou výsledky Altmanova modelu znázorněny také graficky, viz graf 4.18. 

Graf 4.18 Vývoj Altmanova Z-skóre v letech 2010 – 2014 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

4.4.2 Kralickuv Quick-test 

Druhým predikčním modelem, který bude v této práci aplikován, je Kralickuv 

Quick-test. Kralickuv Quick-test je jedním z nejznámějších a nejpoužívanějších bonitních 

modelů. Tento model umožňuje posoudit jak finanční stabilitu podniku, tak i jeho výnosovou 

situaci. Skládá se ze čtyř poměrových ukazatelů, jejichž výpočty jsou uvedeny v příloze 13. 

Výsledné hodnoty ukazatelů je potřeba nejprve obodovat podle tabulky 2.3. Bodové 

ohodnocení ukazatelů včetně souhrnného hodnocení modelu je uvedeno v následující tabulce. 

Tab. 4.6 Bodové ohodnocení Kralickova Quick-testu 

Ukazatel 
Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 

R1 4 4 4 4 4 

R2 3 2 1 2 0 

R3 1 1 1 1 1 

R4 4 4 3 4 1 

Finanční stabilita 3,5 3 2,5 3 2 

Výnosová situace 2,5 2,5 2 2,5 1 

Souhrnné hodnocení 3 2,75 2,25 2,75 1,5 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Stejně jako u Altmanova modelu je potřeba nejprve výsledné hodnoty Kralickova testu 

porovnat s nastavenými hraničními hodnotami modelu. Ty jsou u tohoto modelu nastaveny na 

hodnoty 1 a 3. První v pořadí bude hodnocena finanční stabilita firmy, která se vypočítá jako 

průměr ukazatelů R1 a R2. Z tabulky 4.6 lze vyčíst, že nejlepšího výsledku dosahla 

ALMA PNEU v roce 2010, kdy z maximálního počtu 4 bodů získala firma 3,5 bodu. Z hlediska 

finanční stability na tom ALMA PNEU nebyla špatně ani v letech 2011 a 2013, kdy výsledná 

hodnota odpovídala horní hranici modelu. Nejhorší výsledek byl zaznamenán v roce 2014 (2 

body), avšak i v tomto roce se dosažený počet bodů pohybuje stále nad hranicí dolní meze, tzn. 

v šedé zóně. 

Z hlediska výnosové situace společnosti, která se vypočítá jako průměr ukazatelů R3 a 

R4, je na tom ALMA PNEU o něco hůře. Z maxima 4 bodů dosahuje společnost během 

sledovaného období v průměru pouze 2,1 bodů. V letech 2010 – 2013 se bodové ohodnocení 

společnosti pohybuje v rozmezí hraničních hodnot modelu, tzn. v šedé zóně. V posledním roce 

2014 dokonce klesl počet bodů na hodnotu dolní meze, a sice na 1 bod, který signalizuje 

problémy ve finančním hospodaření firmy a hrozbu bankrotu. 

Ze souhrnného hodnocení Kralickova Quick-testu, které je dáno průměrem finanční 

stability a výnosové situace, vyplývá, že se ALMA PNEU během celého sledovaného období 

nachází v šedé zóně a její finanční situaci nelze přesně charakterizovat (viz graf 4.19). Na 

základě získaného počtu bodů lze říci, že podle tohoto modelu na tom byla firma nejlépe v roce 

2010 a naopak nejhůře v roce 2014. V tomto hodnocení se predikční modely rozchází. 

Graf 4.19 Vývoj finanční stability a výnosové situace v letech 2010 – 2014 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2010 2011 2012 2013 2014

V
ýs

le
d

n
á 

h
o

d
n

o
ta

Rok

Finanční stabilita

Výnosová situace

Souhrnné hodnocení

Dolní mez

Horní mez



 

 

58 

 

4.5 Ekonomická přidaná hodnota (EVA) 

Jednou z moderních metod, která umožňuje posoudit výkonnost podniku z trochu jiného 

pohledu (vlastnického, akcionářského), je ukazatel ekonomické přidané hodnoty (EVA). Tato 

část práce bude věnována stanovení ekonomické přidané hodnoty společnosti ALMA PNEU 

v letech 2010 až 2014 na bázi zúženého hodnotového rozpětí (EVA-Equity).  

4.5.1 Stanovení nákladů kapitálu 

Důležitou součástí výpočtu ukazatele EVA je stanovení nákladů kapitálu. Výpočet 

jednotlivých nákladů na kapitál bude proveden na základě stavebnicového modelu INFA, který 

je využíván Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Nejprve je potřeba stanovit bezrizikovou 

sazbu a vypočítat tzv. rizikové přirážky, které slouží k zjištění nákladů celkového kapitálu 

nezadlužené firmy, označované jako WACCU. Protože společnost ALMA PNEU operuje také 

cizími zdroji, je vhodné hodnotu ukazatele WACCU přepočítat také na hodnotu WACCL, která 

značí náklady celkového kapitálu zadlužené firmy. Nakonec, pomocí ukazatele WACCU, budou 

stanoveny náklady na vlastní kapitál RE, které jsou klíčovou položkou pro výpočet ukazatele 

EVA. 

Bezriziková sazba RF je stanovena jako výnos nejméně rizikových cenných papírů, 

kterými jsou 10leté státní dluhopisy. Hodnoty RF, které uvádí následující tabulka 4.7, jsou 

veřejně dostupné na webových stránkách MPO ČR. 

Tab. 4.7 Bezriziková sazba RF 

 2010 2011 2012 2013 2014 

RF 3,71 % 3,79 % 2,31 % 2,26 % 1,58 % 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

Riziková přirážka za podnikatelské riziko RPOD se odvíjí od rentability aktiv společnosti 

(ukazatel ROA). Téměř ve všech letech je hodnota rizikové přirážky RPOD rovna minimální 

hodnotě RPOD v odvětví, protože ukazatel ROA je větší než ukazatel X1. Výjimkou je pouze rok 

2012, kdy je ukazatel ROA naopak menší než hodnota ukazatele X1, proto je v tomto roce 

přirážka RPOD vypočtena pomocí vzorce 2.7. Hodnoty rizikové přirážky RPOD pro období 

2010 – 2014 jsou uvedeny v následující tabulce 4.8. 
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Tab. 4.8 Riziková přirážka za podnikatelské riziko RPOD 

 2010 2011 2012 2013 2014 

ROA 5,76 % 7,46 % 2,26 % 5,42 % 3,03 % 

X1 2,70 % 2,89 % 2,33 % 2,94 % 2,53 % 

RPOD v odvětví 3,14 % 3,28 % 2,90 % 2,98 % 2,93 % 

RPOD 3,14 % 3,28 % 0,01 % 2,98 % 2,93 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Riziková přirážka za finanční stabilitu RFINSTAB je závislá na ukazateli celkové 

likvidity společnosti (L3), který je porovnáván s mezními ukazateli likvidity XL1 a XL2. Horní 

a dolní meze přirážky vychází z finančních analýz MPO ČR, kdy XL1 je průměrná hodnota 

okamžité likvidity v odvětví a XL2 je průměrná hodnota pohotové likvidity v odvětví. Jelikož 

celková likvidita společnosti se ve všech letech nachází v rozmezí hodnot XL1 a XL2, jsou 

hodnoty rizikové přirážky RFINSTAB vypočteny podle vzorce 2.8. 

Tab. 4.9 Riziková přirážka za finanční stabilitu RFINSTAB 

 2010 2011 2012 2013 2014 

L3 1,39 1,35 1,30 1,22 1,22 

XL1 0,63 0,57 0,98 1,12 1,05 

XL2 1,59 1,66 1,94 2,05 2,20 

RFINSTAB 0,42 % 0,79 % 4,45 % 7,97 % 7,31 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Riziková přirážka za velikost podniku RLA závisí na velikosti úplatných zdrojů (UZ), 

které firma využívá. UZ jsou dány součtem vlastního kapitálu, bankovních úvěrů a dluhopisů 

firmy. Je-li je hodnota UZ nižší, než 100 mil. Kč, což pro společnost ALMA PNEU platí ve 

všech letech, pak je hodnota rizikové přirážky stanovena ve výši 5 % (viz tabulka 4.10). 

Tab. 4.10 Riziková přirážka za velikost podniku RLA 

 2010 2011 2012 2013 2014 

UZ (v tis. Kč) 47 030 55 972 50 338 71 706 67 976 

RLA 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na základě výše uvedených rizikových přirážek lze nyní pomocí vzorce 2.4 stanovit 

náklady celkového kapitálu nezadlužené firmy WACCU. ALMA PNEU však pro svou 

podnikatelskou činnost využívá především cizí zdroje, a proto je vhodné s pomocí vzorce 2.5 
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přepočítat hodnotu ukazatele WACCU také na hodnotu WACCL, která značí náklady celkového 

kapitálu zadlužené firmy. Následně stačí vypočtené hodnoty nákladů na celkový kapitál dosadit 

do vzorce 2.6 a tím zjistit výši nákladů na vlastní kapitál RE, které jsou klíčovou položkou pro 

výpočet ukazatele EVA. 

Tab. 4.11 Stanovení nákladů kapitálu 

 2010 2011 2012 2013 2014 

RF 3,71 % 3,79 % 2,31 % 2,26 % 1,58 % 

RPOD 3,14 % 3,28 % 0,01 % 2,98 % 2,93 % 

RFINSTAB 0,42 % 0,79 % 4,45 % 7,97 % 7,31 % 

RLA 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 5,00 % 

WACCU 12,27 % 12,86 % 11,77 % 18,21 % 16,82 % 

WACCL 11,82 % 12,34 % 11,49 % 17,35 % 16,24 % 

RE 17,00 % 18,08 % 14,60 % 28,71 % 23,88 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z tabulky 4.11 je zřejmé, že náklady vlastního kapitálu společnosti ALMA PNEU jsou 

nestabilní a poměrně vysoké. Jejich výše se pohybuje v rozmezí 14 – 29 %. Nejvyšší hodnoty 

dosáhly RE v roce 2013 (28,71 %), naopak nejnižší hodnotu nákladů lze zaznamenat v roce 

2012 (14.60 %). 

4.5.2 Výpočet ekonomické přidané hodnoty (EVA) 

Nakonec, kdy máme k dispozici veškerá potřebná data, včetně vyčíslených nákladů na 

vlastní kapitál (viz tabulka 4.11), je možné zjistit, zda společnost ALMA PNEU během 

sledovaného období dosahuje ekonomického zisku. Výpočet ukazatele EVA na bázi zúženého 

pojetí hodnotového rozpětí tzv. EVA-Equity, je uveden v tabulce 4.12. Výpočet byl proveden 

podle vzorce 2.3. 

Tab. 4.12 Výpočet ekonomické přidané hodnoty EVA  

 2010 2011 2012 2013 2014 

ROE 11,10 % 14,93 % 4,06 % 11,24 % 5,84 % 

RE 17,00 % 18,08 % 14,60 % 28,71 % 23,88 % 

ROE-RE -5,90 % -3,16 % -10,54 % -17,47 % -18,05 % 

VK (v tis. Kč) 30 001 35 267 36 758 41 344 43 905 

EVA (v tis. Kč) -1 771 -1 113 -3 874 -7 222 -7 942 

∆ EVA (v %) x 37,13 % -248,06 % -86,42 % -9,72 % 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z tabulky 4.12 lze vyčíst, že ekonomická přidaná hodnota společnosti ALMA PNEU je 

ve všech sledovaných letech záporná. Dobře patrný je rovněž klesající trend ukazatele po roce 

2011. Co se týče meziroční změny, tak největší propad ukazatele nastal v roce 2012, kdy se 

jeho hodnota snížila o 2 761 tis. Kč. Jediný meziroční nárůst ukazatele lze zaznamenat 

v roce 2011, kdy se ekonomická přidaná hodnota v porovnání s předchozím rokem zvýšila 

přibližně o 658 tis. Kč, nicméně i v tomto roce byla hodnota ukazatele záporná.  

Záporné hodnoty ukazatele EVA způsobuje především nízká hodnota rentability 

vlastního kapitálu (ROE), která způsobuje zápornou hodnotu tzv. spreadu8. Vzhledem k tomu, 

že ukazatel ROE je závislý na velikosti čistého zisku a vlastního kapitálu společnosti, jsou právě 

zisk a vlastní kapitál společnosti příčinami záporné hodnoty a poklesu ekonomické přidané 

hodnoty firmy. Přestože se hodnota vlastního kapitálu společnosti každoročně zvyšuje, růst 

čistého zisku byl během sledovaného období zaznamenán pouze dvakrát, a sice v roce 2011 a 

2013. Nejvyššího zisku dosáhla společnost v roce 2011 (5 264 tis. Kč), což také odpovídá 

jedinému meziročnímu přírůstku ukazatele EVA. 

Ukazatel EVA hodnotí celkový efekt plynoucí vlastníkům firem z podnikání. Záporná 

ekonomická hodnota společnosti ALMA PNEU vypovídá o tom, že firma během sledovaného 

období nevytvořila žádný ekonomický nadzisk a tím pádem ani nepřispěla k růstu hodnoty 

podniku. Vývoj ukazatele EVA společnosti ALMA PNEU si lze prohlédnout také 

v následujícím grafu. 

Graf 4.20 Vývoj ukazatele EVA společnosti ALMA PNEU v letech 2010 – 2014 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

                                                 
8 Spread vyjadřuje rozdíl rentabilitou vlastního kapitálu a náklady na vlastní kapitál (ROE – RE) a je rozhodující 

veličinou k měření výnosnosti vlastního kapitálu upravené o riziko. (Neumaierová, Neumaier, 2002) 
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4.6 Mezipodnikové srovnání 

V poslední části čtvrté kapitoly bude výkonnost společnosti ALMA PNEU posouzena 

prostřednictvím mezipodnikového srovnání. Základem mezipodnikového srovnávání je 

nalezení vhodného podniku, jehož činnost a velikost je srovnatelná s analyzovanou společností. 

Výběr zvoleného subjektu ve velké míře ovlivňuje konečné výsledky celého mezipodnikového 

srovnání, a proto je důležité věnovat mu patřičnou pozornost. 

4.6.1 Výběr vhodného podniku a ukazatelů pro mezipodnikové srovnání 

Aby byl výběr podniků pro mezipodnikové srovnání co nejvhodnější, byla stanovena 

čtyři kritéria, které vybraný podnik musí splňovat. Kritéria jsou následující: 

 stejná právní forma podnikání, 

 stejný předmět podnikání, 

 přibližně stejný průměrný počet zaměstnanců, 

 dostupnost účetních výkazů. 

Po konzultaci s vedením společnosti ALMA PNEU a zároveň po ověření dostupnosti 

účetních výkazů na webovém portálu justice.cz byly pro mezipodnikové srovnání vybrány tyto 

dvě společnosti – BAWEL, s.r.o. a WETEST pneu, spol. s r. o. 

BAWEL, s.r.o. (dále jen BAWEL) působí na českém trhu od roku 1993. Společnost 

sídlí v Ostravě a jejím hlavním předmětem podnikání je výroba studených protektorů pro 

nákladní vozidla. Zároveň firma prodává nové pneumatiky, ocelová a litá kola mnoha značek 

pro různé typy vozidel a rovněž poskytuje pneuservisní služby. V průměru BAWEL 

zaměstnává 40 zaměstnanců. 

WETEST pneu, spol. s r. o. (dále jen WETEST) sídlí v Děčíně a na českém trhu působí 

od roku 1991. Jejím hlavním zaměřením je protektorováním nákladních pneumatik. WETEST 

se stejně jako ALMA PNEU zaměřuje na dopravní podniky a nákladní automobilové přepravce. 

Firma se nezabývá jinou činností kromě studeného protektorování. V průměru WETEST 

zaměstnává 38 zaměstnanců. 
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Po výběru vhodných konkurentů následuje výběr vhodných poměrových ukazatelů, na 

základě kterých budou firmy vzájemně porovnány. Zvoleno bylo šest následujících ukazatelů: 

 rentabilita aktiv (ROA), která hodnotí výnosnost celkových aktiv a tím i celkového 

kapitálu firmy, 

 rentabilita vlastního kapitálu (ROE), která hodnotí výnosnost vlastního kapitálu, 

důležitého zejména pro vlastníky firmy, 

 obrat celkových aktiv, který hodnotí stupeň využití celkového majetku firmy, 

 celková zadluženost, která vyjadřuje míru zadluženosti firmy, 

 pohotová likvidita, která měří schopnost firmy hradit včas své závazky, 

 přidaná hodnota na zaměstnance, která hodnotí produktivitu práce firmy. 

Výsledné hodnoty vybraných poměrových ukazatelů firem ALMA PNEU, BAWEL a 

WETEST období 2010 – 2014 jsou uvedeny v tabulce 4.13. 

Tab. 4.13 Hodnoty vybraných ukazatelů pro mezipodnikové srovnání 

Ukazatel Firma 
Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 

ROA 

ALMA PNEU s.r.o. 5,76 % 7,46 % 2,26 % 5,42 % 3,03 % 

BAWEL, s.r.o. 11,01 % 12,03 % 2,95 % 4,36 % 1,40 % 

WETEST pneu, s.r.o. 11,56 % 10,75 % 10,58 % 4,26 % 7,01 % 

ROE 

ALMA PNEU s.r.o. 11,10 % 14,93 % 4,06 % 11,24 % 5,84 % 

BAWEL, s.r.o. 9,85 % 10,91 % 2,65 % 3,87 % 1,28 % 

WETEST pneu, s.r.o. 11,95 % 10,35 % 10,46 % 3,80 % 6,95 % 

Obrat aktiv 

ALMA PNEU s.r.o. 1,67 1,91 1,56 1,51 1,65 

BAWEL, s.r.o. 1,99 2,13 2,04 1,85 1,40 

WETEST pneu, s.r.o. 1,39 1,53 1,36 1,26 1,27 

Celková 

zadluženost 

ALMA PNEU s.r.o. 65,40 % 63,47 % 65,99 % 66,13 % 67,32 % 

BAWEL, s.r.o. 9,19 % 10,48 % 9,47 % 8,74 % 6,92 % 

WETEST pneu, s.r.o. 21,02 % 14,82 % 10,37 % 9,48 % 11,30 % 

Pohotová 

likvidita 

ALMA PNEU s.r.o. 0,75 0,68 0,56 0,48 0,54 

BAWEL, s.r.o. 4,66 4,05 4,28 5,68 6,73 

WETEST pneu, s.r.o. 2,76 4,61 6,46 7,35 4,94 

Přidaná 

hodnota na 

zaměstnance 

(v Kč) 

ALMA PNEU s.r.o. 467 636 605 556 471 936 547 816 508 000 

BAWEL, s.r.o. 596 878 713 050 590 692 564 237 459 439 

WETEST pneu, s.r.o. 690 000 652 875 620 000 540 472 699 500 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.6.2 Zhodnocení vývoje ukazatelů vybraných podniků 

V následující části bude vývoj každého ukazatele v čase znázorněn ještě graficky, neboť 

grafické znázornění umožňuje lépe porovnat výkonností rozdíly mezi jednotlivými firmami. 

Každý graf bude doplněn také slovním komentářem. 

Graf 4.21 Vývoj ROA u srovnávaných podniků v letech 2010 – 2014 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Jako první je posouzen vývoj rentability aktiv, která vyjadřuje, jak která firma 

zhodnotila svůj majetek. Platí, že čím vyšší hodnota ukazatele, tím vyšší zhodnocení majetku. 

Při pohledu na graf 4.21 můžeme vidět, že se hodnota ukazatele ROA u všech firem každoročně 

mění. Rentabilita aktiv společnosti ALMA PNEU každoročně kolísá v rozmezí 2 – 8 %. Stejný 

vývoj zaznamenává také společnost BAWEL s tím rozdílem, že její rozmezí ukazatele je daleko 

širší, a sice 1 – 12 %. Odlišný vývoj ukazatele vykazuje společnost WETEST, u které rentabilita 

aktiv do roku 2013 klesá a teprve až v roce 2014 lze zaznamenat nárůst. Nicméně za celé 

sledované období dosahuje nejlepší hodnoty ukazatele právě firma WETEST, jejíž průměrná 

rentabilita aktiv činí 8,83 %. Druhá v pořadí je firma BAWEL s průměrnou hodnotou 6,35 % a 

poslední místo patří společnosti ALMA PNEU s průměrnou rentabilitou aktiv 4,79 %.  

V následujícím grafu 4.22 bude zaznamenán vývoj ukazatele rentability vlastního 

kapitálu, který hodnotí celkovou výnosnost vlastních zdrojů. 
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Graf 4.22 Vývoj ROE u srovnávaných podniků v letech 2010 – 2014 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

U grafického znázornění ukazatele ROE můžeme u všech tří společností zaznamenat 

stejný trend vývoje, jako u ukazatele ROA (viz graf 4.21). Je to z toho důvodu, že všechny 

ukazatele rentability souvisí s výší zisku podniku, a proto má křivka jejich vývoje obdobný 

průběh. U tohoto ukazatele se proto mění pouze pořadí firem (v závislosti na výši vlastního 

kapitálu v poměru k zisku společnosti) a rozmezí hodnot, které je pro jednotlivé firmy různé. 

Nejlepší rentability vlastního kapitálu za sledované období dosahuje firma ALMA PNEU (v 

průměru 9,43 %). Druhá v pořadí je firma WETEST (8,70 %) a nejnižší průměrné hodnoty 

ukazatele dosahuje firma BAWEL (5,71 %). 

Další graf zobrazuje vývoj ukazatele obratu aktiv, který u srovnávaných společností 

hodnotí stupeň celkového využití jejich aktiv. 

Graf 4.23 Vývoj obratu aktiv u srovnávaných podniků v letech 2010 – 2014 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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U ukazatelů počtu obratů, kam zahrnujeme také ukazatele obratu aktiv, jsou obecně 

preferovány vyšší hodnoty před nižšími. Z grafu 4.23 proto vyplývá, že s výjimkou roku 2014 

využívá nejlépe svá aktiva společnost BAWEL. Druhá pozice patří společnosti ALMA PNEU, 

která dokonce v roce 2014 dosáhla vyššího obratu aktiv, než firma BAWEL. Ze srovnávaných 

společností nejhůře operuje se svými aktivy společnost WETEST. Důležitá je však poznámka, 

že doporučovaná minimální hodnota ukazatele obratu aktiv je 1, což během celého sledovaného 

období splňují všechny firmy. 

Ve čtvrtém grafu bude posouzen vývoj celkové zadluženosti firem, u kterého platí, že 

by hodnota ukazatele neměla převýšit průměrnou hodnotu celkové zadluženosti v odvětví. 

Graf 4.24 Vývoj celkové zadluženosti u srovnávaných podniků v letech 2010 – 2014 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4.24 zobrazuje dva odlišné vývoje ukazatele. Prvním z nich je vývoj celkové 

zadluženosti v rozmezí 6 – 22 %, který je shodný pro společnosti BAWEL a WETEST. Druhý 

vývoj ukazatele je zaznamenán v rozmezí 63 – 68 % a odpovídá zadluženosti společnosti 

ALMA PNEU. Pavelková a Knápková (2009) uvádí doporučené hodnoty pro celkovou 

zadluženost v rozmezí 30 – 60 %, čemuž také odpovídá průměr celkové zadluženosti v odvětví, 

který činí 37 %. Z uvedeného proto neleze jasně říci, která společnost je na tom se zadlužeností 

nejlépe. Růst zadluženosti sice zvyšuje riziko finanční nestability, ale zároveň přispívá k růstu 

rentability a efektivnějšímu využívají finančních zdrojů. Pokud by za optimální výši celkové 

zadluženosti byla považována hodnota 37 % (celková zadluženost v odvětví), pak by nejmenší 

odchylky od průměru dosáhla firma WETEST (v průměru - 24 %), poté společnost 

BAWEL (v průměru - 28 %) a nakonec firma ALMA PNEU (v průměru + 29 %). Nicméně 

uvedené zhodnocení je třeba brát s rezervou, protože optimální výše celkové zadluženosti je 

pro každou firmu jiná. 
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Následující graf zachycuje vývoj ukazatele pohotové likvidity, která vyjadřuje 

schopnost firem hradit své závazky. 

Graf 4.25 Vývoj pohotové likvidity u srovnávaných podniků v letech 2010 – 2014 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Také v grafu 4.25 lze zaznamenat odlišné vývoje ukazatele. Pohotová likvidita 

společnosti ALMA PNEU má mírně klesající trend a ve sledovaném období dosahuje hodnot 

v rozmezí 0,5 – 0,8. U společnosti BAWEL hodnota pohotové likvidity nejprve klesá, avšak od 

roku 2012 lze vidět každoroční nárůst. Firma WETEST vykazuje růst likvidity od samotného 

počátku sledovaného období, přičemž jediný pokles ukazatele zaznamenala v roce 2014. Co se 

týče hodnoty pohotové likvidity firem BAWEL a WETEST, tak ta byla v průměru až čtyřikrát 

větší, než u společnosti ALMA PNEU. Hodnota pohotové likvidity BAWELU se pohybuje 

v rozmezí 4,1 – 6,7, u WETESTU bylo zjištěno rozmezí 2,8 – 7,4. Otázkou opět je, jaká 

hodnota ukazatele je optimální. Většina autorů jako optimum uvádí rozmezí od 1,0 do 1,5. 

V odvětví činí průměrná hodnota pohotové likvidity 1,8. Z uvedeného opět vyplývá, že ani u 

ukazatele pohotové likvidity nelze přesně říci, která z hodnocených společností je na tom 

nejlépe. Pokud bychom i v tomto případě považovali za optimum průměrnou hodnotu ukazatele 

v odvětví (1,8), pak nejmenší odchylky od průměru dosahuje opět společnost ALMA PNEU, 

poté firma BAWEL a nakonec firma WETEST. 

Poslední graf 4.26 porovnává vývoj přidané hodnoty na zaměstnance, která u 

srovnávaných společností hodnotí jejich produktivitu práce. 
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Graf 4.26 Vývoj přidané hodnoty na zaměstnance v letech 2010 – 2014 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

Přidaná hodnota na zaměstnance neboli produktivita práce zaměstnance poměřuje 

přidanou hodnotu společnosti s průměrným počtem zaměstnanců. Hodnota ukazatele se tedy 

vyvíjí od průměrného počtu zaměstnanců, kdy ALMA PNEU průměrně zaměstnává 

47 zaměstnanců, BAWEL má v průměru 40 zaměstnanců a WETEST zaměstnává v průměru 

38 zaměstnanců. Z grafu 4.26 vyplývá, že se vývoj přidané hodnoty na zaměstnance u všech 

společností každoročně mění. Nejvyšší průměrné hodnoty ukazatele během sledovaného 

období dosahuje společnost WETEST, a sice 640 569 Kč na zaměstnance. Druhá je firma 

BAWEL, jejíž průměrná přidaná hodnota na zaměstnance činí 584 859 Kč. Ze srovnávaných 

společností nejhůře dopadla ALMA PNEU, jejíž průměrná přidaná hodnota na zaměstnance 

činí 520 189 Kč. Výsledná hodnota ukazatele se sice odvíjí od přidané hodnoty firmy, ale závisí 

také na průměrném počtu zaměstnanců, kterých má ALMA PNEU nejvíce (v průměru 

zaměstnává o 7 zaměstnanců více než BAWEL a o 9 zaměstnanců více než WETEST). 

4.6.3 Metoda bodovací 

Metoda bodovací je vícerozměrnou metodou mezipodnikového srovnávání, která 

umožňuje zjistit pořadí podniků na základě zhodnocení několika kritérií. Podstata metody 

spočívá v tom, že firma, která v daném ukazateli dosáhla nejlepší výsledek, dostane 100 bodů. 

Body pro ostatní firmy se stanoví pomocí vzorců 2.10 a 2.11. Výsledná hodnota se určí jako 

aritmetický průměr bodů za jednotlivé ukazatele. Nejvíce výkonná je v daném roce ta 

společnost, která z maximálního počtu 100 bodů dosáhne nejvíce bodů. Veškeré výpočty, 

včetně stanovení pořadí firem v letech 2010 – 2011, jsou uvedeny v tabulce 4.14. 
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Tab. 4.14 Mezipodnikové srovnání pomocí metody bodovací 

Ukazatel Firma 
Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 

ROA 

ALMA PNEU s.r.o. 49,83 62,01 21,36 100,00 43,22 

BAWEL, s.r.o. 95,24 100,00 27,88 80,44 19,97 

WETEST pneu, s.r.o. 100,00 89,36 100,00 78,60 100,00 

ROE 

ALMA PNEU s.r.o. 92,89 100,00 38,81 100,00 84,03 

BAWEL, s.r.o. 82,43 73,07 25,33 34,43 18,42 

WETEST pneu, s.r.o. 100,00 69,32 100,00 33,81 100,00 

Obrat aktiv 

ALMA PNEU s.r.o. 83,92 89,67 76,47 81,62 100,00 

BAWEL, s.r.o. 100,00 100,00 100,00 100,00 84,85 

WETEST pneu, s.r.o. 69,85 71,83 66,67 68,11 76,97 

Celková 

zadluženost 

ALMA PNEU s.r.o. 14,05 16,51 14,35 13,22 10,28 

BAWEL, s.r.o. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

WETEST pneu, s.r.o. 43,72 70,72 91,32 92,19 61,24 

Pohotová 

likvidita 

ALMA PNEU s.r.o. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

BAWEL, s.r.o. 36,66 44,64 41,25 28,22 22,81 

WETEST pneu, s.r.o. 82,78 37,20 23,99 20,49 33,88 

Přidaná 

hodnota na 

zaměstnance 

(v Kč) 

ALMA PNEU s.r.o. 67,77 84,92 76,12 97,09 72,62 

BAWEL, s.r.o. 86,50 100,00 95,27 100,00 65,68 

WETEST pneu, s.r.o. 100,00 91,56 100,00 95,79 100,00 

Průměrný 

počet bodů 

ALMA PNEU s.r.o. 68,08 75,52 54,52 81,99 68,36 

BAWEL, s.r.o. 83,47 86,29 64,96 73,85 51,95 

WETEST pneu, s.r.o. 82,73 71,67 80,33 64,83 78,68 

Pořadí 

ALMA PNEU s.r.o. 3 2 3 1 2 

BAWEL, s.r.o. 1 1 2 2 3 

WETEST pneu, s.r.o. 2 3 1 3 1 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z uvedené tabulky vyplývá, že se výkonnost všech tří firem každoročně mění a nelze 

přesně vymezit společnost, která by svou výkonností předčila ostatní firmy. Výkonnost firem 

zhodnocená na základě šesti vybraných kritérií je srovnatelná. V průměru dosáhla nejvíce bodů 

firma WETEST (76 bodů), které se dařilo především v letech 2012 a 2014. Druhé místo obhájila 

s průměrným počtem 72 bodů firma BAWEL, která ve srovnání s ostatními firmami dosáhla 

nevyšší výkonnosti v letech 2010 a 2011. Poslední místo patří společnosti ALMA PNEU 

s průměrným počtem 70 bodů. Té se podle bodovací metody dařilo nejvíce v roce 2013.  
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5 Interpretace výsledků, návrhy a doporučení 

V předchozí kapitole byla zhodnocena výkonnost společnosti ALMA PNEU a to 

pomocí tradičních ukazatelů finanční analýzy, pomocí vybraných bankrotních a bonitních 

modelů a pomocí ekonomické přidané hodnoty (EVA). Následně bylo provedeno 

mezipodnikové srovnání s vybranými konkurenty. Smyslem této kapitoly je souhrnně zhodnotit 

a interpretovat výsledky všech aplikovaných analýz z předchozí kapitoly a podat vhodné návrhy 

a doporučení, které by mohly přispět ke zlepšení, eventuálně ke zvýšení stávající výkonnosti 

společnosti ALMA PNEU. 

5.1 Interpretace výsledků finanční analýzy 

Zhodnocení výsledků vertikální analýzy 

V rámci finanční analýzy byla nejprve provedena vertikální analýza firmy, která je 

založena na procentním rozboru účetních výkazů. Vertikální analýza společnosti byla rozdělena 

do tří částí – vertikální analýza aktiv, vertikální analýza pasiv a vertikální analýza výkazu zisku 

a ztráty (VZZ). V rámci analýzy aktiv bylo zjištěno, že přibližně 80 % celkového majetku firmy 

tvoří oběžná aktiva, přičemž v oběžných aktivech jsou nejvíce zastoupeny zásoby (v průměru 

54 %), poté krátkodobé pohledávky (v průměru 36 %) a zbývající část tvoří krátkodobý finanční 

majetek firmy (průměrně 10 %).  

Vertikální analýza pasiv zase prokázala, že celková pasiva jsou z největší části tvořena 

cizími zdroji a to v průměru z 66 %. Pouze třetinový podíl připadá na vlastní kapitál společnosti. 

Největší část cizích zdrojů (v průměru 71 %) tvoří na krátkodobé závazky. Zbývající 29% podíl 

připadá na bankovní úvěry a to zejména na úvěry krátkodobé (v průměru 25 %).  

U vertikální analýzy VZZ bylo zjištěno, že nejvíce provozních výnosů dosahuje ALMA 

PNEU za prodej zboží, jelikož tržby za prodej zboží tvoří každoročně 75 – 79 % celkových 

provozních výnosů firmy. Obdobný vývoj byl zaznamenán také u provozních nákladů, které 

v průměru z 69 % tvoří náklady na prodané zboží. 

Zhodnocení výsledků horizontální analýzy 

Horizontální analýza umožnila posoudit vývoj významných finančních položek v čase. 

Stejně jako vertikální analýza byla i horizontální analýza společnosti ALMA PNEU rozdělena 
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do tří částí. Nejprve byl posouzen horizontální vývoj aktiv, kde bylo zjištěno, že všechny 

základní položky celkových aktiv (dlouhodobý i oběžný majetek), včetně celkových aktiv 

samotných, vykazují během sledovaného období rostoucí trend. Zvlášť byl posouzen také 

horizontální vývoj oběžných aktiv, který prokázal, že přestože trend oběžných aktiv jako celku 

je rostoucí, trend vývoje jednotlivých položek oběžných aktiv je různý. Zatímco zásoby a 

krátkodobé pohledávky v čase rostou, hodnota krátkodobého finančního majetku během 

sledovaného období klesá. 

Horizontální vývoj celkových pasiv byl obdobný horizontální vývoj celkových aktiv, 

tzn., že u základních položek celkových pasiv (vlastní kapitál a cizí zdroje), včetně celkových 

pasiv samotných, byl každoročně zaznamenán přibližně 10% nárůst. Při detailnějším zkoumání 

vývoje cizích zdrojů společnosti byly zjištěny následující vývoje. Hodnota krátkodobých 

závazků s výjimkou roku 2013 každoročně rostla, přičemž největší nárůst firma zaznamenala 

v roce 2012. Hodnota krátkodobých úvěrů v čase kolísala v rozmezí 13 – 26 mil. Kč. Největší 

zůstatek krátkodobých úvěrů činil přesně 26 300 tis. Kč a byl evidován v roce 2013. Hodnota 

dlouhodobých bankovních úvěrů do roku 2012 klesala, avšak od roku 2013 je zaznamenán opět 

nárůst. 

U horizontální analýzy VZZ bylo zjištěno, že přestože prioritní činností společnosti 

ALMA PNEU je výroba a prodej vlastních výrobků, obratově je na tom lépe obchodní činnost 

firmy. Rozdíl mezi hodnotou tržeb a nákladů z prodeje zboží a hodnotou tržeb a nákladů na 

vlastní výrobky a služby byl každoročně zhruba trojnásobný. Co se týče výsledku hospodaření 

firmy (VH), tak nejvyšší hodnotu měl každoročně provozní VH, což je pro firmu výrobně-

obchodního charakteru jako je ALMA PNEU pozitivní. Čistý zisk společnosti (VH z běžné 

činnosti) v celém sledovaném období kopíruje kolísavý trend provozního VH. Nejvyššího zisku 

firma dosáhla v roce 2011, naopak největší pokles zisku eviduje ALMA PNEU v roce 2012. 

Ostatně celá 4. kapitola potvrzuje, že rok 2012 byl z celého sledovaného období pro firmu 

nejslabším rokem ze všech. 

Zhodnocení výsledů analýzy poměrových ukazatelů 

Nejprve byla posuzována rentabilita společnosti. Pakliže všechny ukazatele rentability 

souvisejí s výší zisku firmy, je zřejmé, že také vývoj ukazatelů rentability musí odrážet vývoj 

zisku firmy. Rentabilita společnosti ALMA PNEU se proto vyvíjí obdobně, jako její zisk. 

Hodnota všech ukazatelů rentability sledovaného období každoročně kolísá a stejně jako u zisku 
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dosahuje nejvyšších hodnot v roce 2011 a naopak nejnižších hodnot v roce 2012. Nejlépe je na 

tom firma s rentabilitou investovaného kapitálu (ROCE), která dosahuje v průměru 13 %. 

Následuje rentabilita celkových aktiv (ROA), jejíž hodnota činí v průměru 9 %. Rentabilita 

vlastního kapitálu (ROE), která vyjadřuje celkovou výnosnost vlastních zdrojů firmy, dosahuje 

v průměru 9 % a konečně rentabilita tržeb (ROS), jež hodnotí ziskovost tržeb, dosahuje během 

sledovaného období přibližně 2 %. 

Jako druhá byla posuzována aktivita společnosti, a sice obrat aktiv, doba obratu zásob, 

doba obratu pohledávek a doba obratu závazků. Obrat aktiv měří stupeň celkového využití aktiv 

společnosti. Jeho hodnota se během sledovaného období pohybuje v rozmezí 1,51 – 1,91, což 

je pozitivní, neboť doporučovaná minimální hodnota je 1. Doba obratu zásob, která udává 

průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby vázány v podniku, činí přibližně 96 dní, což je poměrně 

dlouhá doba. Vysoké hodnoty ukazatele nejsou pro firmu ideální, neboť vypovídají o tom, že 

jsou prostředky v zásobách vázány zbytečně dlouho. Co se týče splatnosti pohledávek firmy, 

tak její průměrná doba činí 63 dní. Lze tedy konstatovat, že platební morálka odběratelů je 

slušná. O něco horší platební morálku má samotná ALMA PNEU, které trvá zaplatit své 

závazky přibližně o 40 dní déle. Průměrná doba obratu závazků totiž činí 101 dní. 

Při hodnocení zadluženosti bylo zjištěno, že celková zadluženost firmy se během 

sledovaného období pohybuje v rozmezí 63 – 68 %. Doporučované hodnoty pro celkovou 

zadluženost však činí 30 – 60 %. V odvětví se celková zadluženost firem pohybuje mnohem 

níže, a sice kolem 37 %. Lze tedy konstatovat, že ALMA PNEU je mírně předlužená, neboť 

dává přednost financování cizími zdroji před vlastními. Pozitivní ale je, že 95 % celkových 

dluhů firmy tvoří krátkodobé dluhy do jednoho roku (především krátkodobé závazky 

z obchodních vztahů) a pouze 5 % připadá na dluhy dlouhodobé. 

Jako poslední z poměrových ukazatelů byly posuzovány ukazatele likvidity, které 

hodnotí schopnost firmy hradit své závazky. Při hodnocení celkové likvidity bylo zjištěno, 

během sledovaného období celková hodnota ukazatele ani jednou nedosáhla doporučovaného 

optima, za které je považováno rozmezí 1,5 – 2,5. Zároveň nedosáhla ani průměrné likvidity 

v odvětví, která činí 2,3. Průměrná hodnota celkové likvidity společnosti ALMA PNEU činí 

pouze 1,2, což je v porovnání s uvedenými optimy hodnota poměrně nízká. Obdobně je na tom 

ALMA PNEU také s pohotovou a okamžitou likviditou. U pohotové likvidity dosahuje firma 

průměrné hodnoty 0,6 (doporučované rozmezí je 1,0 – 1,5, průměr v odvětví činí 1,8) a u 

okamžité likvidity pouze 0,1 (doporučované rozmezí je 0,2 – 0,5, průměr v odvětví činí 0,8). 
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Zhodnocení výsledků bankrotních a bonitních modelů 

Pro posouzení finanční výkonnosti společnosti ALMA PNEU byly použity také vybrané 

predikční modely, a sice Altmanův model a Kralickuv Quick-test. Podle obou modelů se firma 

během celého sledovaného období nachází v tzv. šedé zóně a její finanční situaci nelze 

jednoznačně charakterizovat. U Altmanova Z-skóre dosáhla ALMA PNEU nejlepšího výsledku 

v roce 2011, což odpovídá také závěrům horizontální analýzy. Nejnižší hodnotu lze zaznamenat 

v roce 2012. Altmanův model tak rovněž potvrdil skutečnost, že z celého sledovaného období 

byl rok 2012 pro společnost nejslabším rokem ze všech.  

Podle Kralickova testu dosáhla ALMA PNEU nejlepšího výsledku v roce 2010 a z 

hlediska finanční stability na tom nebyla špatně ani v letech 2011 a 2013. Nejhorší výsledek 

byl pro změnu zaznamenán v roce 2014. Obecně lze ale říci, že se výsledné hodnoty firmy u 

obou modelů každoročně přiblížily spíše k horním hranicím modelů, které odpovídají 

prosperujícím bonitním firmám bez finančních obtíží.  

5.2 Interpretace výsledků ekonomické přidané hodnoty (EVA) 

Další z aplikovaných metod, která hodnotí výkonnost firmy z trochu jiného pohledu 

(vlastnického, akcionářského), byla ekonomická přidaná hodnoty (EVA). Po provedení všech 

potřebných výpočtů bylo zjištěno, že ekonomická přidaná hodnota společnosti ALMA PNEU 

byla ve všech sledovaných letech záporná. Největší propad ukazatele nastal v roce 2012, kdy 

se ekonomická hodnota firmy meziročně snížila o 2 761 tis. Kč. Záporné hodnoty ukazatele 

EVA způsobuje především nízká hodnota zisku vzhledem k výši vlastního kapitálu firmy, ale 

také vysoká zadluženost firmy. Nejvyššího zisku dosáhla společnost v roce 2011, což také 

odpovídá jedinému meziročnímu přírůstku ukazatele EVA. EVA hodnotí celkový efekt plynoucí 

vlastníkům z podnikání. Záporná hodnota ukazatele vypovídá o tom, že ALMA PNEU během 

sledovaného období nevytvořila žádný ekonomický nadzisk, a proto ani nepřispěla k růstu 

hodnoty firmy. 

5.3 Interpretace výsledků mezipodnikového srovnání 

V rámci mezipodnikového srovnávání byla výkonnost společnosti ALMA PNEU 

porovnána s výkonností konkurenčních firem BAWEL a WETEST. Nejprve byly společnosti 

srovnány na základě horizontálního vývoje vybraných poměrových ukazatelů. Jako první byla 
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posuzována rentabilita aktiv firem (ROA), kdy nejvyššího zhodnocení majetku během 

sledovaného období dosáhla firma WETEST (v průměru 8,83 %), druhá v pořadí byla 

společnost BAWEL (v průměru 6,35 %) a s nejmenší rentabilitou skončila firma ALMA PNEU 

(v průměru 4,79 %). Dalším poměřovaným ukazatelem byla rentabilita vlastního kapitálu 

(ROE). Nejvyššího zhodnocení vlastního kapitálu dosáhla firma ALMA PNEU (v průměru 

9,43 %), druhá byla společnosti WETEST (v průměru 8,70 %) a nejnižší průměrné hodnoty 

rentability dosáhla firma BAWEL (5,71 %). Jako třetí byl u firem posuzován obrat aktiv a u 

tohoto ukazatele bylo zjištěno, že svá aktiva během celého sledovaného období nejlépe 

využívala společnost BAWEL, poté firma ALMA PNEU a nakonec firma WETEST.  

Čtvrtým srovnávaným ukazatelem byla celková zadluženost firem. U tohoto ukazatele 

však nelze jednoznačně říci, která z firem na tom byla nejlépe, neboť optimální výše 

zadluženosti je pro každou firmu jiná (záleží na individuálním postoji manažerů firem k riziku). 

Podobně je to také s ukazatelem pohotové likvidity, jejíž hodnota se částečně odvíjí od 

zadluženosti firmy. Hodnoty obou ukazatelů proto byly nejprve porovnány s průměrem 

v odvětví a konečné pořadí podniků bylo stanoveno formou nejmenší odchylky hodnot od 

průměru. Výsledné pořadí je následující, u celkové zadluženosti dosahuje nejmenší odchylky 

od průměru firma WETEST, poté BAWEL a nakonec ALMA PNEU. U pohotové likvidity 

dosáhla nejmenší odchylky společnost ALMA PNEU, následně BAWEL a nakonec WETEST.  

Jako poslední byl u firem porovnán vývoj přidané hodnoty na zaměstnance, která u 

srovnávaných firem hodnotí jejich produktivitu práce. Nejvyšší průměrné hodnoty ukazatele 

během sledovaného období dosáhla společnost WETEST, a sice 640 569 Kč na zaměstnance. 

Druhá byla firma BAWEL, jejíž průměrná přidaná hodnota na zaměstnance činí 584 859 Kč. 

Ze srovnávaných společností nejhůře dopadla ALMA PNEU, jejíž průměrná přidaná hodnota 

na zaměstnance činí 520 189 Kč. 

K mezipodnikovému srovnání byla využita také jedna z vícerozměrných metod 

mezipodnikového srovnávání, a sice metoda bodovací. Po její praktické aplikaci bylo zjištěno, 

celková výkonnost všech tří firem byla během sledovaného období srovnatelná. Pořadí 

společností se každoročně měnilo a nelze říci, že by některá z firem výrazně předčila firmy 

ostatní. V průměru dosáhla nejvíce bodů firma WETEST (76 bodů), které se dařilo především 

v letech 2012 a 2014. Druhé místo obhájila s průměrným počtem 72 bodů firma BAWEL, která 

dosáhla nevyšší výkonnosti v letech 2010 a 2011. Poslední místo patří s průměrným počtem 

70 bodů společnosti ALMA PNEU. Té se podle bodovací metody dařilo nejvíce v roce 2013.  
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5.4 Návrhy a doporučení 

Na základě provedených analýz lze konstatovat, že výkonnost a finanční stabilita 

společnosti ALMA PNEU jsou ve srovnání s odvětvím a jinými konkurenčními podniky na 

průměrné úrovni. Po souhrnném zhodnocení zjištěných výsledků přichází na řadu formulace 

možných návrhů a doporučení, jež by mohly vést ke zvýšení výkonnosti firmy ALMA PNEU, 

která se v současné době potýká s drobnými problémy, jako je vyšší míra zadluženosti, nízká 

úroveň likvidity nebo vysoká hladina zásob. 

Snížení zadluženosti, snížení zásob, zvýšení likvidity 

Největším problémem společnosti je její zadluženost, neboť ALMA PNEU financuje 

své aktivity převážně z cizích zdrojů (v průměru z 66 %). Zatímco zadluženost firem v odvětví 

během sledovaného období klesá, u ALMA PNEU zůstává zadluženost konstantní. Z převážné 

části jsou cizí zdroje firmy tvořeny nezaplacenými fakturami vůči dodavatelům. Pozitivní ale 

je, že závazky po splatnosti netvoří ani 1 % všech krátkodobých závazků. Primární dodavatel 

firmy, kterým je společnost Nokian Tyres, je v tomhle směru hodně benevolentní, jelikož firmě 

umožňuje platit její závazky až za 60 (u osobních pneumatik) nebo dokonce za 120 dní (u 

nákladních pneumatik). Protože v tomhle směru nemá ALMA PNEU příliš velké omezení, 

nemá ani důvod hodnotu krátkodobých závazků snižovat.  

Krátkodobé závazky ale úzce souvisí s velikostí zásob, neboť závazky společnosti 

vznikají především s nákupem nových pneumatik, které posléze tvoří převážnou většinu zásob. 

Vysoká hladina zásob, která je dalším problémem firmy, představuje vysokou finanční zátěž. 

Zásoby zvyšují náklady na skladovací operace, jsou nejméně likvidní složkou oběžného 

majetku a v neposlední řadě na sebe vážou kapitál, který by ALMA PNEU mohla efektivněji 

alokovat někde jinde. Slovy nejméně likvidní složka oběžného majetku narážíme na další 

problém firmy, kterým je nízká likvidita. Likvidita firmy totiž závisí na velikosti jednotlivých 

položek oběžných aktiv (tudíž i na velikosti zásob) a na výši krátkodobých závazků. Ideálním 

řešením a zároveň doporučením pro firmu tedy je snížit zásoby. Snížením zásob získá 

společnost více finančních prostředků, snížením zásob rovněž dojde ke snížení části 

krátkodobých závazků, které připadají na zásoby. V důsledku snížení zásob dosáhne firma 

vyšší likvidity a zároveň sníží svou zadluženost. 
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Zvýšení rentability 

Rentabilita neboli ziskovost společnosti je hlavním důvodem záporné ekonomické 

přidané hodnoty (EVA). Přestože ALMA PNEU během celého sledovaného období vykazuje 

pouze zisk (je tedy rentabilní), nedosahuje rentabilita takové úrovně, aby společnost vytvářela 

hodnotu pro jejího vlastníka. Doporučení proto zní zvýšit rentabilitu firmy. Návrhů, jak toho 

dosáhnout, může být hned několik. V prvé řadě je potřeba ujasnit si priority. Jestliže největšího 

zisku může firma dosáhnout prodejem vlastních výrobků a služeb, měla by této činnosti věnovat 

největší pozornost. Zvýšení rentability v rámci výroby může firma dosáhnout buďto cestou 

minimalizace nákladů (např. optimalizací výrobního procesu, snížením zásob, snížením 

mzdových nákladů, vyjednáním nižší ceny nakupovaného materiálů, snížením splátek a úroků 

z poskytnutých úvěrů, apod.), nebo naopak cestou maximalizace výnosů (např. zvýšením ceny 

nabízených výrobků a služeb, zvýšením zakázek v důsledku aktivního hledání nových 

zákazníků, odprodejem nepotřebného majetku a materiálu, apod.). Rentabilitu firmy lze zvýšit 

také rozšířením podnikatelské činnosti, expanzí na zahraniční trhy, podporou prodeje a dalšími 

marketingovými a jinými triky. 

Snížení krátkodobých pohledávek 

ALMA PNEU je značně závislá na včasnosti plateb od svých odběratelů, což není 

zrovna ideální. Růst a nedodržování splatnosti pohledávek může firmu dostat do platebních 

problémů, eventuálně do platební neschopnosti (zejména při neočekávaně vyšších výdajích). 

Aktuálně tuto situaci řeší firma krátkodobými provozními úvěry, které využívá právě ke krytí 

nezaplacených pohledávek. Nárůst nezaplacených pohledávek tím pádem zvyšuje také 

zadluženost firmy. Návrhy pro snížení pohledávek jsou následující – tvrdší obchodní politika 

firmy, tzn. zkrácení doby splatnosti pohledávek z 60 dní na 30 a zvýšení opatření v podobě 

zapracování vyšších sankcí do smluv. V krajních případech přichází v úvahu také faktoring. 

Efektivní využití volných peněžních prostředků 

Protože ALMA PNEU neeviduje žádný dlouhodobý finanční majetek, může k růstu její 

výkonnosti přispět také investice do cenných papírů s jistým očekávaným výnosem. Proto, při 

hledání odpovědi na otázku jak zvýšit stávající výkonnost firmy, připadá v úvahu také možnost 

investování volných peněžních prostředků na finančních trzích. V tomto případě je však velmi 

důležité získat všechny potřebné údaje a informace o aktuálním vývoji na daném trhu. 
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Ostatní návrhy a doporučení 

Ostatními návrhy, které by mohly přispět k růstu výkonnosti společnosti, jsou – 

rozšíření portfolia nabízených služeb o další služby (např. základní servis automobilů, 

doplňování a čištění klimatizace, diagnostika automobilů, mytí automobilů, aj.), aktualizace 

zákaznických databází a aktivní hledání nových zákazníků (především v oblasti kamionové a 

nákladní dopravy), posílení reklamy a podpory prodeje firmy (billboardy, polepy automobilů, 

sponzoring, aj.), omezení investic do dlouhodobého majetku (alespoň po dobu snížení 

zadluženosti na úroveň 40 – 50 %), zvýšení konkurenceschopnosti firmy (využívat příležitosti 

a měnit je na silné stránky firmy), apod.   
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6 Závěr 

Hodnocení výkonnosti podnikových činností podává zpětnou vazbu o tom, jak firma v 

minulosti hospodařila. Výkonnost podnikových činností závisí na míře využití konkurenční 

výhody každé firmy. Proto platí, že úspěšně se rozvíjí pouze ty společnosti, které pružně reagují 

na měnící se podmínky podnikání, pravidelně sledují a vyhodnocují úroveň své výkonnosti a 

zároveň usilují o její trvalé zvyšování.  

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit výkonnost společnosti ALMA PNEU s.r.o. v 

letech 2010 – 2014 pomocí tradičních i moderních metod hodnocení výkonnosti a poté, na 

základě zjištěných výsledků, podat konkrétní návrhy a doporučení směřující ke zvýšení 

stávající výkonnosti společnosti. 

 Diplomová práce byla rozdělena do šesti kapitol. Nejdříve byla popsána metodika 

hodnocení výkonnosti firem, včetně teoretického vymezení základních metod a ukazatelů 

používaných pro hodnocení výkonnosti podniku. Následovala charakteristika vybrané 

společnosti ALMA PNEU a analýza její výkonnosti. Po zhodnocení výkonosti byly souhrnně 

interpretovány zjištěné výsledky a navrženy opatření, respektive doporučení, kterými by 

společnost mohla svou dosavadní výkonnost zlepšit, nebo dokonce zvýšit. 

Výkonnost společnosti ALMA PNEU byla zhodnocena pomocí tradičních ukazatelů 

finanční analýzy, pomocí vybraných bankrotních a bonitních modelů a pomocí ekonomické 

přidané hodnoty (EVA). Dále bylo provedeno mezipodnikové srovnání, kde byla výkonnost 

společnosti ALMA PNEU porovnána s výkonností konkurenčních firem BAWEL, s.r.o. a 

WETEST pneu, spol. s r.o. Na základě provedených analýz bylo zjištěno, že výkonnost a 

finanční stabilita společnosti ALMA PNEU jsou ve srovnání s odvětvím a vybranými 

konkurenčními podniky na průměrné úrovni. Během celého sledovaného období byla 

ALMA PNEU rentabilní, konkurenceschopná a finančně zdravá. Zároveň však bylo zjištěno, 

že i přes kladné hospodaření firmy nedosahuje rentabilita takové úrovně, aby společnost 

vytvářela hodnotu pro jejího vlastníka.  

Závěrem diplomové práce lze říci, že provedená analýza výkonnosti odhalila u 

společnosti ALMA PNEU její slabá místa a rezervy, které ji brání v dosahování vyšší 

výkonnosti, ale rovněž poodhalila oblasti, v nichž se firmě daří, nebo je dokonce lepší než 

konkurence. Závěrečným doporučením pro společnost ALMA PNEU je, aby veškeré své 
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aktivity směřovala k posílení vlastní konkurenceschopnosti a růstu výkonnosti, k finanční a 

ekonomické stabilizaci a k rozvoji a uplatnění svého potenciálu.  

Výsledky diplomové práce budou předloženy vedení společnosti. Věřím, že 

vypracované analýzy a závěry z nich budou pro firmu přínosné a pomohou jí zlepšit její 

současnou ekonomickou situaci. 

 

  



 

 

80 

 

Seznam použité literatury 

Odborné publikace 

1. DLUHOŠOVÁ, Dana a kol. Finanční řízení a rozhodování podniku: analýza, 

investování, oceňování, riziko, flexibilita. 3. rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2010. 225 s. 

ISBN 978-80-86929-68-2. 

2. FOTR, Jiří a kol. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. 1. vyd. Praha: 

Grada Publishing, 2012. 381 s. ISBN 978-80-247-3985-4. 

3. GRANT, James L. Foundations of economic value added. 2. vyd. New Jersey: John 

Wiley&Sons, 2003. 324 s. ISBN 0-471-23483-4. 

4. HRDÝ, Milan a Michaela HOROVÁ. Finance podniku. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

2009. 180 s. ISBN 978-80-7357-492-5. 

5. KAPLAN, Robert S. a David P. NORTON. Balanced Scorecard: strategický systém 

měření výkonnosti podniku. Překlad Marek Šusta. 5. vyd. Praha: Management Press, 

2007. 267 s. ISBN 978-80-7261-177-5. 

6. KAPLAN, Robert S. a David P. NORTON. The balanced scorecard: translating strategy 

into action. 1st ed. Boston: Harvard Business School Press, 1996. 322 s. ISBN 0-87584-

651-3 

7. KISLINGEROVÁ, Eva a Jiří HNILICA. Finanční analýza: krok za krokem. 2. vyd. 

Praha: C. H. Beck, 2008. 135 s. ISBN 978-80-7179-713-5. 

8. KNÁPKOVÁ, A., D. PAVELKOVÁ a K. ŠTEKER. Finanční analýza: komplexní 

průvodce s příklady. 2., rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. 236 s. ISBN 978-80-

247-4456-8. 

9. KOCMANOVÁ, Alena. Ekonomické řízení podniku. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2013. 

358 s. ISBN 978-80-7201-932-8. 

10. MAŘÍK, Miloš a Pavla MAŘÍKOVÁ. Moderní metody hodnocení výkonnosti a 

oceňování podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2005. 164 s. ISBN 80-86119-61-0. 



 

 

81 

 

11. MULAČOVÁ, Věra a Petr MULAČ. Obchodní podnikání ve 21. století. Praha: Grada 

Publishing, 2013. 520 s. ISBN 978-80-247-4780-4. 

12. NEUMAIEROVÁ, Inka a Ivan, NEUMAIER. Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1. vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2002. 216 s. ISBN 80-247-0125-1. 

13. PAVELKOVÁ, Drahomíra a Adriana KNÁPKOVÁ. Výkonnost podniku z pohledu 

finančního manažera. 2. vyd. Praha: Linde, 2009. 333 s. ISBN 978-80-86131-85-6. 

14. PARMENTER, David. Key performance indicators: developing, implementing, and using 

winning KPIs. 2nd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2010. 299 s. ISBN 978-0-470-54515-7. 

15. REŽŇÁKOVÁ, Mária a kolektiv. Řízení platební schopnosti podniku. Praha: Grada 

Publishnig, 2010. 191 s. ISBN 978-80-247-3441-5. 

16. RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 4. aktualiz. vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2011. 143 s. ISBN 978-80-247-3916-8. 

17. SYNEK, Miloslav a kolektiv. Manažerská ekonomika. 5. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: 

Grada Publishing, 2011. 471 s. ISBN 978-80-247-3494-1. 

18. SYNEK, M., H. KOPKÁNĚ a M. KUBÁLKOVÁ. Manažerské výpočty a ekonomická 

analýza. Praha: C. H. Beck, 2009. 301 s. ISBN 978-80-7400-154-3. 

19. SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 2., aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 

2011. 152 s. ISBN 978-80-251-3386-6. 

20. ŠULÁK, Milan a Emil VACÍK. Měření výkonnosti firem. Praha: Vysoká škola finanční a 

správní, 2005. 89 s. ISBN 80-86754-33-2. 

21. VOCHOZKA, Marek. Metody komplexního hodnocení podniku. Praha: Grada 

Publishing, 2011. 248 s. ISBN 978-80-247-3647-1. 

22. WAGNER, Jaroslav. Měření výkonnosti: jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o 

podnikové výkonnosti. Praha: Grada Publishing, 2009. 256 s. ISBN 978-80-247-2924-4. 

 

 



 

 

82 

 

Elektronické zdroje 

1. ALMA PNEU s.r.o. O firmě. [online]. Almapneu.cz [cit. 2016-01-25]. Dostupné z: 

http://www.almapneu.cz/o-firme.htm 

2. BAWEL, s.r.o. O nás. [online]. Bawel.cz [cit. 2016-03-15]. Dostupné z: 

http://www.bawel.cz/o-nas 

3. BUSINESSINFO.CZ. Právní předpisy ve Sbírce zákonů ČR - 21. týden 2011: Zákon, 

kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 

změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). [online]. Businessinfo.cz [cit. 

2016-02-10]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/pravni-predpisy-sbirka-

21-tyden-2011-5066.html 

4. JUSTICE. Veřejný rejstřík a sbírka listin: Sbírka listin ALMA PNEU s.r.o. [online]. 

Justice.cz [cit. 2015-12-27]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-

firma?subjektId=123578 

5. JUSTICE. Veřejný rejstřík a sbírka listin: Sbírka listin BAWEL, s.r.o. [online]. Justice.cz 

[cit. 2016-03-22]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=530148 

6. JUSTICE. Veřejný rejstřík a sbírka listin: Sbírka listin WETEST pneu, spol. s r.o. [online]. 

Justice.cz [cit. 2016-03-22]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-

firma?subjektId=651563 

7. MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR. Analytické materiály a statistiky. 

[online]. MPO [cit. 2016-02-18]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-

ministerstvo/analyticke-materialy/#category238 

8. WETEST PNEU, spol. s r.o. Profil společnosti. [online]. Wetest-pneu.cz [cit. 2016-03-

31]. Dostupné z: http://www.wetest-pneu.cz/index.php?page=profil 

 

 

  



 

 

83 

 

Seznam zkratek 

A   celková aktiva 

BSC  balanced scorecard 

C   investovaný kapitál v podniku 

CFROI rentabilita investic 

CZ   cizí zdroje 

ČPK   čistý pracovní kapitál 

D   cizí kapitál 

DM   dlouhodobý majetek 

E   vlastní kapitál 

EAT   čistý zisk 

EBIT   zisk před úroky a zdaněním 

EBT   zisk před zdaněním 

EVA   ekonomická přidaná hodnota 

INFA  stavebnicový model Ministerstva průmyslu a obchodu ČR 

Kč   korun českých 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

MVA  tržní přidaná hodnota 

NOPAT  čistý provozní zisk 

OA   oběžná aktiva 

OBL   obligace 

Obr.   obrázek 

PP   peněžní prostředky 

RE   náklady vlastního kapitálu 

RF   bezriziková sazba 

RFINSTAB riziková přirážka za finanční stabilitu 

RLA   riziková přirážka za velikost podniku 

RPOD  riziková přirážka za podnikatelské riziko 

ROA   rentabilita celkových aktiv 



 

 

84 

 

ROCE  rentabilita investovaného kapitálu 

ROE   rentabilita vlastního kapitálu 

ROI   rentabilita investic 

ROS   rentabilita tržeb 

T   tržby 

t   sazba daně z příjmů právnických osob 

Tab.   Tabulka 

Tis.   tisíce 

UM   úroková míra 

UZ   úplatné zdroje 

VH   výsledek hospodaření 

VK   vlastní kapitál 

VZZ   výkaz zisku a ztráty 

WACC  průměrné náklady na celkový kapitál 

WACCL  náklady celkového kapitálu zadlužené firmy 

WACCU  náklady celkového kapitálu nezadlužené firmy 

Z   hrubý zisk 



 

 

 

 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce 

 

Prohlašuji, že 

- jsem byla seznámena s tím, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní 

dílo; 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní podobě, diplomovou práci užít (§ 35 odst. 

3); 

- souhlasím s tím, že diplomová práce bude v elektronické podobě archivována 

v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího diplomové 

práce. Souhlasím s tím, že bibliografické údaje o diplomové práci budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, že užít své dílo, diplomovou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

V Ostravě dne 22. května 2016 

 

……………………………. 

    jméno a příjmení studenta 



 

 

 

 

Seznam příloh 

Příloha 1 Základní ukazatele finanční analýzy 

Příloha 2 Organizační struktura společnosti ALMA PNEU s.r.o. 

Příloha 3 Zjednodušená rozvaha společnosti za období 2010 – 2014 

Příloha 4 Zjednodušený výkaz zisku a ztráty za období 2010 – 2014 

Příloha 5 Vertikální analýza aktiv za období 2010 – 2014 

Příloha 6 Vertikální analýza pasiv za období 2010 – 2014 

Příloha 7 Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty za období 2010 – 2014 

Příloha 8 Horizontální analýza aktiv za období 2010 – 2014 

Příloha 9 Horizontální analýza pasiv za období 2010 – 2014 

Příloha 10 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty za období 2010 – 2014 

Příloha 11 Výpočet poměrových ukazatelů společnosti 

Příloha 12 Výpočet Altmanova Z-skóre 

Příloha 13 Provozní cash flow a výpočet ukazatelů Kralickova Quick-testu 

Příloha 14 Data o společnosti BAWEL, s.r.o. pro mezipodnikové srovnání 

Příloha 15 Data o společnosti WETEST pneu, spol s r.o. pro mezipodnikové srovnání 

 

 


