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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti BÁČA, Polička s. 

r. o. od roku 2008-2012 za pomocí finanční analýzy. První část bakalářské práce 

obsahuje základní informace o společnosti, v druhé části jsou teoretická východiska, 

z kterých se vychází při finanční analýze. Ve třetí části je obsaţena praktická část 

bakalářské práce a poslední čtvrtá část obsahuje shrnutí celkové finanční situace a 

návrhy k jejímu zlepšení.  

 

Abstract 

The bachelor thesis evaluates company BÁČA, Polička s. r. o. financial situation 

between 2008 and 2012 using financial analysis. The first part contains basic 

information about the company, the second part consists of theoretical basis for the 

financial analysis. The third part introduces a practical piece of the thesis. The fourth 

and the last part summarizes the financial situation and proposes improvements. 
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ÚVOD 

V dnešním silném konkurenčním prostředí je třeba, aby společnost uměla zanalyzovat 

jak vnější faktory působící na její podnikání, tak i vnitřní faktory ovlivňující vývoj 

společnosti. Měla by umět zanalyzovat příčiny úspěchu či neúspěchu podnikání. Díky 

tomu bude schopna lépe plánovat do budoucna a bude se umět vyvarovat nepříznivým 

vlivům, které by mohly její podnikání ohrozit. Proto jsem si vybrala jako téma své 

bakalářské práce Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení. 

 

Pro zhodnocení finanční situace podniku slouţí finanční analýza. Finanční analýza 

poskytuje manaţerům detailní přehled o hospodaření společnosti, přehled o jejich 

silných a slabých stránkách, nebezpečích, příleţitostech, a proto by se měla stát běţnou 

součástí řízení. Hlavní smysl finanční analýzy spočívá v přípravě podkladů pro kvalitní 

rozhodování o fungování podniku. Finanční analýza v sobě zahrnuje hodnocení firemní 

minulosti, současnosti a předpovídá i firemní budoucnost. Kvalita informací získaných 

z finanční analýzy je závislá na kvalitě informačních zdrojů, závisí na kvalitě pouţitých 

vstupních informací. 

 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti BÁČA, 

Polička, s. r. o. za pětileté období od roku 2008 aţ 2012. V tomto období proběhla 

celosvětová ekonomická krize. Po provedení finanční analýzy bude zřejmé, jak moc se 

tato krize dotkla společnosti.  
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1 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

První kapitola informuje o cílech bakalářské práce, o charakteristice společnosti a 

současného stavu společnosti. 

1.1 Vymezení problému a cíle práce 

Hlavním cílem této bakalářské práce je za pomocí finanční analýzy zhodnotit celkovou 

finanční situaci společnosti BÁČA, Polička s. r. o., která patří zejména do stavebního 

odvětví a ze získaných výsledků navrhnout návrhy řešení ke zlepšení finanční situace 

společnosti a k nápravě nedostatků. 

 

Bakalářská práce je rozdělena na čtyři hlavní části. První část je věnována představení 

společnosti, k bliţšímu určení její podnikatelské činnosti, historii společnosti a také 

k analýze současného stavu společnosti. Druhá část bakalářské práce je věnována 

teoretickým východiskům, která definují předmět finanční analýzy a její cíle, uţivatelé 

finanční analýzy, zdroje dat potřebné k sestavení analýzy a hlavně definuje metody, 

které budou pouţity při zpracovávání finanční analýzy. Ve třetí části bakalářské práce je 

jiţ prováděna konkrétní finanční analýza společnosti. Za pomoci absolutních ukazatelů, 

tokových ukazatelů, rozdílových ukazatelů, poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů. 

Ve čtvrté části je popsáno vyhodnocení výsledků z provedené finanční analýzy, jsou zde 

také uvedeny návrhy, které by měly zlepšit finanční situaci společnosti a odstranit 

nedostatky zjištěné z finanční analýzy.    

 

Finanční analýza společnosti BÁČA, Polička, s. r. o. je zpracovávaná na pětileté 

období, a to od roku 2008 do roku 2012. Podklady pro analýzu jsou roční účetní výkazy 

společnosti (rozvaha a výkaz zisků a ztráty), které jsou veřejně dostupné v  elektronické 

podobě v obchodním rejstříku na stránkách www.justice.cz. Společnost účtuje 

v kalendářním roce, který začíná 1. 1. a končí 31. 12. 
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1.2 Charakteristika společnosti BÁČA, Polička s. r. o. 

Tato kapitola informuje o základních informacích společnosti, na kterou je 

zpracovávaná finanční analýza této bakalářské práce.  

 

1.2.1 Základní údaje 

 

 

Obr. 1. Logo společnosti BÁČA, Polička s. r. o. 

 

Název společnosti:  BÁČA, Polička s. r. o. 

Sídlo:    P. Jilemnického 567, Polička 572 01 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál:  2 642 000 Kč 

Datum zaloţení:  14. dubna 1997 

Statutární orgán:  jednatel – Oldřich Báča 

 

1.2.2 Předmět podnikání 

Společnost se zabývá třemi hlavními činnostmi, které lze dále členit: 

 Prodej, 

o stavebního materiálu realizačním firmám i konečnému zákazníkovi, 

o drogistické zboţí, 

o pracovní nářadí, 

 stavební činnost,  

o střechy rodinných a bytových domů, 

o rekonstrukce historických a památkových objektů, 

o dřevostavby, 

o dodávka staveb na klíč, 

o truhlářství, zámečnická a klempířská činnost, 
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o půdní vestavby, 

 pronájem a půjčování movitých věcí. 

 

1.2.3 Historie společnosti 

Společnost byla zaloţena v dubnu 1997. Před zápisem do obchodního rejstříku 

společnost vystupovala jako fyzická osoba BÁČA – STŘECHY jiţ od roku 1989. 

Pokračovala tak v dlouholeté rodinné tradici v oboru pokrývačství a tesařství.  

 

V roce 1995 se firma BÁČA stala jedním ze zakládajících členů cechu pokrývačského, 

klempířského a tesařského. V roce 1994 získala společnost druhé místo a v roce 2002 

třetí místo v pokrývačské olympiádě vyhlášené firmou Bramac pro celou Českou 

republiku. V roce 1999 společnost obdrţela od výrobce Tondach mistrovský list a 

v roce 2006 získala 1. místo v kategorii obecně prospěšná budova.  

 

Nejdříve se společnost zabývala pouze stavební činností. V roce 1997 otevřela ve svém 

areálu (kde se také nachází technické zázemí pro stavební činnosti) prodejnu stavebního 

materiálu. Po úspěšném otevření prodejny společnost rozšířila svůj sortiment o zboţí 

určené pro dům, byt a zahradu. V roce 2008 se tak rozšířila prodejní plocha na 1440 m
2
.  

 

Od roku 2001 udrţuje společnost systém managementu kvality QMS 9001:2009 pro 

oblast provádění a rekonstrukci staveb, pro obnovu památek, pro montáţ střešních 

konstrukcí. Rovněţ společnost zavedla systém environmentálního managementu EMS 

14001:2005. Společnost BÁČA, Polička, s. r. o. je členem hospodářské komory 

Pardubického kraje a je v seznamu odborných dodavatelů v programu Zelená úsporám. 
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1.3 Analýza současného stavu společnosti 

Analýza současného stavu společnosti probíhá za pomocí strategické analýzy. 

 

1.3.1 Porterova analýza 

Tato analýza pomůţe společnosti zmapovat faktory, které ovlivňují vyjednávací pozici 

v odvětví. 

 

Síla nové vstupující konkurence 

Pro kaţdou společnost je vstup nového konkurenta na trh značným rizikem. Navíc pro 

některé menší společnosti můţe vést takovýto vstup nového konkurenta na trh aţ 

k zániku. Hrozba konkurenční síly potencionálních konkurentů závisí na výši barier 

vstupu na trh. Oddanost zákazníků, zkušenosti společnosti a cenově výhodné nabídky 

můţou být bariery, které brání konkurenci vstoupit na trh nebo se v něm prosadit. 

Společnost BÁČA, Polička, s. r. o. těţí ze své dlouhodobé existence, působí na trhu od 

roku 1989. 

 

Další bariérou vstupu můţe být ekonomický vývoj trhu ve stavebnictví. V roce 2014 

stavební sektor neočekává nárůst objemu zakázek, výkon by se měl stejně jak 

v minulých pěti letech sniţovat. Podle poslední analýzy českého stavebnictví, kterou 

pravidelně publikuje společnost CEEC Research ve spolupráci s KPMG, část 

společností současný tlak jiţ neustojí a jak signalizuje sílící vývoj posledních dvou let, 

rok 2014 by mohl být z pohledu počtu firem opouštějící. [13]  

 

Hrozba substitučních výrobků 

Protoţe společnost BÁČA, Polička, s. r. o. se zabývá stavbou střech rodinných a 

bytových domů, dřevostaveb, půdními vestavbami, rekonstrukcí střech historických a 

památkových objektů, dodávkou staveb na klíč, truhlářskou, zámečnickou a 

klempířskou výrobou, pokrývá tímto široké pásmo sluţeb. Proto pro společnost 

substituční výrobky nepředstavují hrozbu. 
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Síla dodavatelů 

Společnost spolupracuje s velkou řadou dodavatelů, vzhledem k jejímu širokému 

spektru nabízených sluţeb a výrobků. Mezi největší dodavatele lze zařadit TONDACH 

Česká republika, s. r. o., BRAMAC spol. s r. o.,  Xella CZ, s. r. o. 

 

TONDACH Česká republika, s. r. o. je výrobce pálených tašek s 33letou zárukou, 

vyrábí a dodává komplexní střešní systém včetně potřebných doplňků. Působí v České 

republice od roku 1992, a její výrobní kapacita přesahuje 80 mil. ks pálených střešních 

tašek za rok. [14] 

BRAMAC spol. s r. o. je výrobcem betonových tašek a keramických tašek, dodává 

příslušenství jako komíny, střešní okapy a solární kolektory. Vlastníkem společnosti je 

MONIER Group, který je především světových výrobcem střešních systémů. Dodává 

výrobky do 42 zemí na 4 kontinentech. [15] 

Xella CZ, s. r. o. patří pod národní koncern Xella International, která dodává značku 

pórobetonu YTONG. Roční objem stavebního materiálu YTONG v ČR dosahuje téměř 

1. Mil. m
3
 a zaměstnává přes 300 pracovníků ve třech výrobních závodech. Díky 

tomuto společnosti Xella CZ, s. r. o. zaujímá na českém trhu s pórobetonem vedoucí 

pozici. [16] 

 

Síla odběratelů 

Společnost BÁČA, Polička, s. r. o. má širokou sféru svých nabízených činností, proto 

má i široký okruh odběratelů. Společnost prodává ve své prodejně stavební materiál a 

zboţí určené pro dům, byt a zahradu, díky tomu je schopna uspokojit poptávku jak 

realizačních firem, tak i konečných spotřebitelů v podobě rodin a domácností. 

Společnost také provádí rekonstrukce a stavby střech rodinných domů a bytových 

domů, rekonstrukce střech historických a památkových objektů, coţ její zákazníky 

rozšiřuje dále o státní organizace a územní samosprávní celky.  

 

Rivalita mezi současnými konkurenty na trhu 

V Pardubickém kraji lze nalézt mnoho konkurentů ve stavební činnosti, ať uţ jsou to 

stavební společnosti nebo drobní ţivnostníci. Největším konkurentem pro společnost 
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BÁČA, Polička, s. r. o je společnost ŠVANDA PRIMA, s. r. o., která vlastní prodejnu 

hned vedle prodejny společnosti BÁČA, Polička, s. r. o.  

 

Společnost ŠVANDA PRIMA, s. r. o. byla zaloţena v roce 1993 a zabývá se střešní a 

stavební činnosti, provádí rekonstrukce a také se zabývá maloobchodem a 

velkoobchodem se střešním a stavebním materiál. V dnešní době společnost vlastní 

stavebniny, fasádní míchací centrum, realizace staveb v Poličce, stavebniny, stavební 

market, fasádní míchací centrum a koupelnové studio v Litomyšli a stavebniny 

v Dolním Újezdu. Pokrývá tak značnou část Svitavského okresu. [18] 

 

1.3.2 PEST analýza 

PEST analýza se zaměřuje na čtyři faktory, které ovlivňují budoucí vývoj společnosti a 

její rozhodování.  

 

Politicko - legislativní faktory 

V roce 2007 dle zákona o DPH činila základní sazba DPH 19%, sníţená 5%. V roce 

2008 došlo ke zvýšení sníţené sazby na 9% a bylo tomu tak do roku 2009. V roce 2010 

došlo opět ke zvýšení sazeb, a to u základní sazby na 20% a u sníţené sazby na 10%. 

V roce 2012 se zvýšila sníţená sazba na 14%. Společnost BÁČA, Polička, s. r. o. 

vyuţívá obě sazby DPH. Při prodeji zboţí v baumarketu se vyuţívá především základní 

sazba DPH. Při stavebních pracích na bytových, rodinných domech nebo bytech, včetně 

oprav, pak společnost vyuţívá sníţenou sazbu DPH. 

 

Společnost dále musí sledovat změnit ve Stavebním zákonu, Zákonu o veřejných 

zakázkách, Pracovním právu. V roce 2009 proběhla novelizace Zákona o veřejných 

zakázkách, kdy došlo k úpravě způsobu prokazování splněné kvalifikace. V roce 2010 

proběhla znovu novelizace, která upřesňovala některá ustanovení, avšak pro společnost 

BÁČA, Polička, s. r. o. nenastala ţádná zásadní změna. V roce 2012 nastaly změny 

v Zákoně o veřejných zakázkách, kdy došlo ke sníţení limitů pro veřejné zakázky, které 

jsou určující pro stanovení povinnosti zadavatele postupovat podle tohoto zákona. 
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Ekonomické faktory 

Hrubý domácí produkt činil v roce 2007 3 535,5 mld. Kč. V roce 2008 se navýšil o 

3,5%, coţ bylo způsobeno růstem produktivity práce i zaměstnanosti v průměru o 1,7%. 

V roce 2009 HDP poklesl o 4,1%. V roce 2010 opět vzrostl o 2,2%, růst ekonomiky 

zajistila zejména odvětví zpracovatelského průmyslu. Nadprůměrné výsledky byly 

zaznamenány i v odvětví trţních sluţeb a obchodu. Naopak sníţení tvorby hrubé 

přidané hodnoty postihlo stavebnictví a zemědělství. V roce 2011 zaznamenal navýšení 

o 1,7%, kdy se opět na tvorbě hrubé přidané hodnoty nejvíce podílel zpracovatelský 

průmysl, stavebnictví pokleslo na tvorbě přidané hodnoty o 7,1%. V roce 2012 poklesl 

o 1,2% 

 

Míra inflace vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny. V roce 2007 činila 

míra inflace 2,8%. V roce 2008 se navýšila na 6,3%. V roce 2009 průměrná roční 

inflace dosahovala 1,0%. V roce 2011 mírně vzrostla na 1,9% a v roce 2012 vzrostla na 

3,3%. 

 

Stavební práce v Pardubickém kraji v roce 2007 činily 7 705 mil. Kč, v roce 2008 došlo 

k nárůstu na 13 231 mil. Kč. V roce 2009 poklesly v Pardubickém kraji na 11 121 mil. 

Kč, v roce 2010 zaznamenaly opět pokles na 9 227 mil. Kč. 

 

Sociální faktory 

Dle Českého statistického úřadu se počet osob s hlavním zaměstnáním v Pardubickém 

kraji do roku 2008 zvyšoval. V roce 2008 nastala však ekonomická krize, kdy počet 

zaměstnaných klesl mezi lety 2008 a 2010 o 10,1 tis. osob. Od roku 2010 se opět mírně 

zvyšoval počet zaměstnaných, v roce 2012 bylo v Pardubickém kraji zaměstnáno 237,2 

tis. osob.  

 

Do ekonomické krize v roce 2008 byla míra nezaměstnanosti v Pardubickém kraji 3,7 

%, avšak v důsledku krize se míra nezaměstnanosti zvýšila do roku 2012 na 7,8%. Byla 

tak nejvyšší za posledních 10 let. 
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Technologické faktory 

Společnost investuje do nových technologií a modernizace strojů ke stavební činnosti, 

provádí zaškolování pracovních sil na nové technologie a rozšiřování kvalifikace 

pracovníků. V současné době je nucena společnost sniţovat ceny k udrţení 

konkurenceschopnosti, proto se neustále hledají nové zdroje financování pro rozvoj 

nových technologií. V rámci ekologie investuje do ţivotního prostředí. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Tato část bakalářské práce pojednává o metodických postupech nutných ke správnému 

zhodnocení finanční situace společnosti. Definuje základní pojmy, zdroje vstupních dat, 

uţivatele a jednotlivé metody a ukazatele k sestavování finanční analýzy.  

2.1 Finanční analýza 

Finanční analýzu společnosti lze chápat jako metodu hodnocení finančního hospodaření 

společnosti. Při této metodě dochází k analyzování získaných dat, navzájem se mezi 

sebou porovnávají a vyhodnocují, hledají se souvislosti mezi daty a určuje se jejich 

budoucí vývoj. Pomocí analýzy se zvyšuje vypovídající schopnost a informační hodnota 

zpracovávaných dat. [5, str. 3] 

 

Hlavní smysl finanční analýzy spočívá v přípravě podkladů pro kvalitní rozhodování o 

fungování podniku. Finanční analýza v sobě zahrnuje hodnocení firemní minulosti, 

současnosti a předpovídá i firemní budoucnost. [11, str. 9] Úkolem finanční analýzy je 

komplexní posouzení finanční situace společnosti, umoţňuje plánování do budoucnosti 

a připravit tak opatření ke zlepšení ekonomické situace společnosti. [1, str. 68] 

 

Finanční analýza poskytuje manaţerům detailní přehled o hospodaření společnosti, 

přehled o jejích silných a slabých stránkách, nebezpečích, příleţitostech, a proto by se 

měla stát běţnou součástí řízení. [3, str. 22] 

 

Cíle finanční analýzy: [5, str. 4] 

 analýza existujícího vývoje společnosti 

 posouzení vlivu vnějšího a vnitřního prostředí 

 analýza vlivu mezi ukazateli 

 poskytnutí informací pro rozhodování 

 analýza moţnosti budoucího vývoje a výběru vhodné varianty 

 interpretace výsledků spolu s návrhy na plánování a řízení společnosti 
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2.2 Uţivatelé finanční analýzy 

Informace o finančním stavu společnosti nejsou předmětem zájmu pouze manaţerů 

společnosti, ale i dalších subjektů, které přicházejí do kontaktu se společností. Uţivatelé 

finanční analýzy se rozdělují do dvou skupin, a to na externí a interní uţivatele. [3, str. 

33] 

 

2.2.1 Externí uţivatelé 

Investoři 

Investoři, akcionáři a ostatní poskytují společnosti kapitál. Sledují informace o 

finančním stavu podniku a jeho výkonnosti. Hlavním úkolem, proč sledují výkonnost 

společnosti, je získání informací pro budoucí rozhodování o případných investicích do 

společnosti a získání informací, jak podnik nakládá s vloţeným kapitálem. [3, str. 33] 

 

Banky a ostatní věřitelé 

Věřitelé sledují informace finanční analýzy zejména pro závěry o finančním stavu 

potenciálního dluţníka. Rozhodující se, zda společnosti poskytnou úvěr, pokud ano, tak 

v jaké výši a za jakých podmínek. [3, str. 33] 

 

Stát a jeho orgány 

Stát a jeho orgány se zaměřují zejména na kontrolu správnosti vykázaných daní. 

Vyuţívají však i dané informace o podniku ke statistikám, k rozdělování finanční 

výpomoci (dotace) a k získání přehledu o finančním stavu společností, kterým byly 

svěřeny státní zakázky. [3, str. 34] 

 

Obchodní partneři 

Dodavatelé a obchodní partneři sledují zvláště solventnost, likviditu a zadluţenost 

společnosti. Tyto informace jim umoţňují poskytnout přehled o schopnosti společnosti 

hradit své závazky. [3, str. 34] 
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2.2.2 Interní uţivatelé 

Manaţeři 

Informace pro manaţery slouţí ke strategickému a operativnímu řízení. Disponují 

s informacemi, které nejsou veřejně dostupné externím zájemcům, proto mají nejlepší 

předpoklady ke kvalitnímu zpracování finanční analýzy. [3, str. 34] 

 

Zaměstnanci 

Zaměstnancům jde zejména o jistotu zaměstnání, coţ vede k přirozenému zájmu na 

prosperitě, hospodářské a finanční stabilitě společnosti. [3, str. 34] 

2.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Kvalita informací získaných z finanční analýzy je závislá na kvalitě informačních 

zdrojů, závisí na kvalitě pouţitých vstupních informací. [11, str. 21] Hlavním 

nástrojem pro finanční analýzu jsou finanční výkazy, které zobrazují finanční 

informace o podniku. Finanční výkazy tvoří rozvaha, výkaz zisků a ztrát, přehled o 

peněţních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. [7, str. 29] 

 

Zdroje finančních informací: 

 účetní výkazy finančního účetnictví, 

 vnitropodnikové účetnictví, 

 výroční zprávy. [2, str. 7] 

 

Zdroje finančních informací: 

 účetní výkazy finančního účetnictví a jejich přílohy, 

 vnitropodnikové účetnictví, 

 výroční zprávy, 

 informace finančních analytiků a manaţerů podniku. [2, str. 7] 

 

Kvantifikované nefinanční informace: 

 oficiální ekonomická a podniková statistika, 

 podnikové plány, 
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 cenové a nákladové kalkulace. [2, str. 7] 

 

Nekvantifikované informace 

 zprávy vedoucích pracovníků, auditorů, 

 odborný tisk, 

 nezávislá hodnocení a prognózy. [2, str. 7] 

 

2.3.1 Rozvaha 

Rozvaha je účetní výkaz, který informuje bilanční formou o stavu aktiv a pasiv. 

Sestavuje se nejčastěji k poslednímu dni kaţdého roku, popřípadě i v kratších obdobích. 

Poskytuje nám obraz o majetkové situaci společnosti, o zdrojích financování společnosti 

a o finanční situaci společnosti. [11, str. 22]  

 

Aktiva 

Aktiva přestavují celkovou výši ekonomických zdrojů, kterými společnost disponuje 

v určitém časovém okamţiku. Nejčastěji bývají označovány jako majetek společnosti. 

[11, str. 24] Aktiva informují o výsledku minulých investičních rozhodnutí, která se 

uspořádávají podle funkce a podle času. Aktiva se člení na dlouhodobá (doba jejich 

pouţitelnosti je delší neţ jeden rok), oběţná aktiva (jsou určena k okamţité spotřebě) a 

časové rozlišení. [3, str. 38] 

 

Podrobné členění aktiv:  

 Pohledávky za upsaný základní kapitál, 

o Stav nesplacených akcií nebo podílů, 

 Dlouhodobý majetek, 

o Dlouhodobý hmotný majetek, 

o Dlouhodobý nehmotný majetek, 

o Dlouhodobý finanční majetek, 

 Oběţná aktiva, 

o Zásoby, 

o Pohledávky, 
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o Krátkodobý finanční majetek, 

 Časové rozlišení, 

 Dohadné účty aktivní [11, str. 24] 

 

Pasiva 

Pasiva představují strukturu kapitálu, ze kterého jsou financována aktiva. Pasiva se člení 

podle vlastnictví zdrojů financování. [11, str. 26] 

 

Podrobné členění pasiv:  

 Vlastní kapitál, 

o Základní kapitál, 

o Kapitálové fondy, 

o Rezervní fond, 

o Nedělitelný fond, 

o Výsledek hospodaření minulých let, 

o Výsledek hospodaření běţného učet. období 

 Cizí zdroje, 

o Rezervy, 

o Dlouhodobé závazky, 

o Krátkodobé závazky, 

o Bankovní úvěry, 

 Časové rozlišení, 

 Dohadné účty pasivní. [11, str. 26] 

 

2.3.2 Výkaz zisků a ztrát 

Výkaz zisků a ztrát informuje o úspěšnosti práce společnosti, o výsledcích, kterých 

dosáhla podnikatelskou činností. Zachycuje vztahy mezi dosaţenými výnosy v určitém 

období a vynaloţenými náklady na dosaţení výnosů. Nákladové a výnosové poloţky se 

neopírají o skutečné hotovostní toky, a proto ani výsledný čistý zisk nezobrazuje 

skutečnou hotovost získanou hospodařením společnosti. Výkaz zisků a ztrát má 

stupňovité uspořádání a je rozdělen na provozní, finanční a mimořádný. [3, str. 51] 
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Ve výkazu zisků a ztrát je několik stupňů výsledků hospodaření. Jednotlivé výsledky 

hospodaření se od sebe liší podle vynaloţených nákladů a získaných výnosů. [11, str. 

32] 

 

Členění výsledku hospodaření: 

 VH provozní, 

 VH z finanční činnosti, 

 VH za běţnou činnost, 

 VH mimořádný, 

 VH za účetní období, 

 VH před zdaněním. [11, str. 32] 

  

2.3.3 Cash-flow 

Podstatou cash-flow je informování o změnách stavu peněţních prostředků. Za peněţní 

prostředky jsou povaţovány peníze v hotovosti, ceniny, peněţní prostředky na účtu a 

peníze na cestě. Informace pro zpracování cash-flow jsou čerpány z účetnictví. Obecná 

struktura cash-flow je rozdělena na oblast provozní činnosti, investiční činnosti a oblasti 

externího financování. Nejdůleţitější je však činnost provozní, která zahrnuje základní 

výdělečnou činnost společnosti. Výkaz cash-flow lze sestavit přímou metodou (pomocí 

sledování příjmů a výdajů podniku za dané období) a nepřímou metodou (pomocí 

transformace zisku do pohybu peněţních prostředků). [4, str. 46-48] 
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2.4 Metody finanční analýzy 

Metody finanční analýzy se rozdělují zpravidla na metody, které vyuţívají elementární 

matematiky a na metody pouţívající sloţitějších matematických postupů. [6, str. 8] 

 

Metody elementární technické analýzy 

1. Analýza absolutních ukazatelů: 

 horizontální analýza, 

 vertikální analýza. 

2. Analýza rozdílových ukazatelů: 

 čistý pracovní kapitál, 

 čisté pohotové prostředky, 

 čisté pěněţně-pohledávkové fondy. 

3. Analýza Cash-flow 

4. Analýza poměrových ukazatelů: 

 ukazatelé rentability, 

 ukazatelé aktivity, 

 ukazatelé zadluţenosti, 

 ukazatelé likvidity, 

 ukazatelé trţní hodnoty, 

 provozní ukazatelé. 

5. Analýza soustav ukazatelů: 

 pyramidové rozklady, 

 predikční modely. [6, str. 8-9] 

 

Vyšší metody finanční analýzy 

1. Matematicko-statistiké metody 

2. Nestatistické metody [6, str. 9] 
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2.5 Analýza stavových a tokových ukazatelů 

Hlavním bodem finanční analýzy je vertikální a horizontální rozbor finančních výkazů. 

To umoţňuje vidět v určitých souvislostech a v určitých relacích absolutní údaje z 

účetních výkazů. Horizontální analýza sleduje vývoj zkoumané veličiny v čase. Zatímco 

vertikální analýza sleduje strukturu finančního výkazu k nějaké smysluplné veličině. [9, 

str. 11] 

 

2.5.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza můţe být zpracovávána porovnáním dvou po sobě jdoucích 

období, nebo za několik účetních období. Při této analýze se uvaţují změny absolutní 

hodnoty i změny relativní. [10, str. 166] 

 

Způsoby horizontální analýzy: 

a) Podílová analýza – sledováním relativního růstu poloţky rozvahy nebo výkazu 

zisku a ztráty poměřuje hodnotu v aktuálním a minulém prostředí. [10, str. 166] 

Vzorec pro výpočet: [5, str. 13] 

 

 

b) Rozdílová analýza – sledováním absolutního růstu poloţky rozvahy nebo 

výkazu zisku a ztráty sledujeme rozdíl poloţky v aktuálním a minulém období. 

[10, str. 166] 

 Vzorec pro výpočet: [5, str. 13] 

 

 

2.5.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza zkoumá vnitřní sloţení jednotlivých poloţek finančních výkazů. 

Uvádí, jak velký procentní podíl mají jednotlivé sloţky majetku na celkových aktivech, 

jak velký procentní podíl mají zdroje financování na celkových pasivech a informují o 

procentním podílu jednotlivých poloţek výsledovky na trţbách. Analýza pracuje 
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s účetními výkazy v jednotlivých letech od shora dolů, nikoli napříč jednotlivými lety, 

proto je vhodná pro meziroční a mezipodnikové srovnání. [10, str. 166] 

2.6 Analýza rozdílových ukazatelů 

K analýze a řízení finanční situace společnosti se vyuţívají rozdílové ukazatelé, téţ 

označovány jako fondy finančních prostředků (finanční fondy). Ukazatelé informují o 

rozdílu mezi souhrnem určitých poloţek krátkodobých aktiv a určitých poloţek 

krátkodobých pasiv. [5, str. 35] 

 

2.6.1 Čistý pracovní kapitál 

Čistý pracovní kapitál je nejpouţívanějším ukazatelem. Existují dva pohledy na tento 

ukazatel a to manaţerský a investorský.  

 

Manažerský přístup: 

Vzorec pro výpočet: [10, str. 186] 

 

 

Čistý pracovní kapitál vyjadřuje platební schopnost podniku. Čím vyšší je jeho velikost, 

tím vyšší by měla být, schopnost podniku hradit své finanční závazky (při dostatečné 

likvidnosti jeho poloţek). Tento ukazatel můţe obsahovat i málo likvidní nebo 

dlouhodobě nelikvidní poloţky, proto nemusí růst pracovního kapitálu vţdy znamenat i 

růst likvidity. [6, str. 36] 

 

2.6.2 Čisté pohotové prostředky 

Čisté pohotové prostředky jsou jistou úpravou čistého pracovního kapitálu, neboť ten 

umoţňuje pouze do jisté míry sledovat likviditu (obsahuje málo likvidní a nelikvidní 

poloţky). Čisté pohotové prostředky umoţňují sledování okamţité likvidity a 

představují rozdíl mezi pohotovými peněţními prostředky (peníze v hotovosti a na 

běţných účtech, směnky, šeky, krátkodobé cenné papíry) a okamţitě splatnými závazky. 
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Nejvyšší stupeň likvidity zahrnuje pouze hotovost a peníze na běţných účtech. [6, str. 

38] 

Vzorec pro výpočet: [6, str. 38] 

 

  

2.6.3 Čistý peněţně - pohledávkový finanční fond 

Čistý peněţně-pohledávkový fond je sestavený tak, ţe z oběţných aktiv se vyloučí 

zásoby i nelikvidní pohledávky a od upravených aktiv se odečtou krátkodobé závazky. 

[6, str. 38] 

Vzorec pro výpočet: [6, str. 39] 

 

2.7 Analýza poměrových ukazatelů 

Analýza poměrových ukazatelů je nejčastěji pouţívaným rozborovým postupem 

k účetním výkazům. Analýza vychází z údajů ze základních účetních výkazů, které jsou 

veřejně dostupné, a proto je mohou vyuţívat i externí uţivatelé. Poměrové ukazatele se 

vypočítávají jako poměr jedné poloţky nebo několika sledovaných poloţek účetních 

výkazů k jiné poloţce nebo skupině poloţek. U některých ukazatelů jsou stanoveny 

doporučené hodnoty. [11, str. 48]  

 

2.7.1 Ukazatelé rentability 

Rentabilita je měřítkem schopnosti společnosti vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku 

pouţitím investovaného kapitálu. Nejčastěji se při výpočtech pouţívá rozvahy a výkazu 

zisků a ztrát, kde v čitateli se vyskytuje poloţka odpovídající výsledku hospodaření. 

[11, str. 51] Ukazatelé rentability mají podobnou interpretaci, protoţe udávají, kolik 

korun zisku připadá na 1 Kč jmenovatele. [3, str. 83] 
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Pro finanční analýzu jsou nejdůležitější tři kategorie zisku:  

 EAT – výsledek hospodaření za účetní období, 

 EBT – výsledek hospodaření před zdaněním, 

 EBIT – výsledek hospodaření před zdaněním a úroky. [11, str. 52] 

 

ROI – ukazatel rentability vloţeného kapitálu 

Patří mezi nejdůleţitější ukazatele a vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový 

kapitál vloţený do společnosti. Hodnoty v rozmezí 0,12 – 0,15 jsou dobré a nad 0,15 

velmi dobré. [5, str. 56] 

Vzorec pro výpočet: [3, str. 82] 

 

 

ROA – ukazatel rentability celkových vloţených aktiv 

Jedná se o klíčový ukazatel, neboť porovnává zisk s celkovými aktivy investovanými do 

podnikání bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována. [3, str. 83] 

Vzorec pro výpočet: [6, str. 63] 

 

 

ROE – ukazatel rentability vlastního kapitálu 

Rentabilita vlastního kapitálu měří, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu 

vlastního kapitálu. Proto tento ukazatel nejvíce zajímá akcionáře, společníky a 

investory. [3, str. 84] Pro investora je podstatné, aby ROE byl vyšší neţ úroky, který by 

obdrţel při jiné formě investování, neboť investor nese poměrně vysoké riziko. [6, str. 

63] 

Vzorec pro výpočet: [3, str. 84]  
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ROS – ukazatel rentability trţeb 

Ukazatel rentability představuje vztah zisku k trţbám. Udávají, kolik zisku dokáţe 

společnost vyprodukovat z jedné koruny trţeb. Pro tento ukazatel se vyuţívají různě 

upravené trţby, dle potřeb analýzy. [11, str. 56] 

Vzorec pro výpočet: [6, str. 63] 

 

 

2.7.2 Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity se vyuţívají pro řízení aktiv. Informují, jak společnost vyuţívá 

jednotlivé majetkové části a zda disponuje relativně rozsáhlými kapacitami, které nejsou 

příliš vyuţívány. [3, str. 93] Zobrazují jak společnost je schopna efektivně hospodařit se 

svým majetkem. Má-li společnost nedostatek aktiv, pak není schopna vyuţít 

potenciálních podnikatelských příleţitostí a přichází o zisk. Má-li společnost naopak 

nadbytek aktiv, vznikají jí zbytečné náklady a tím se sniţuje zisk. [6, str. 66] 

 

Ukazatele aktivity můžeme rozdělit na: 

 ukazatelé obratovosti (zobrazující počet obrátek za dané období), 

 ukazatelé doby obratu (vyjadřující průměrné trvání jedné obrátky). [10, str. 

178] 

 

Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv je ukazatel, který udává, počet obrátek (kolikrát se aktiva obrátí) 

za daný časový interval (za rok). [6, str. 66] 

Vzorec pro výpočet: [3, str. 93] 

 

 

Obrat stálých aktiv 

Ukazatel udává efektivnost vyuţívání stálých aktiv (dlouhodobých majetkových částí). 

Tvoří významnou roli při rozhodování o úvahách nových investic. Vypovídající 
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schopnost tohoto ukazatele ovlivňují metody odepisování a oceňování jednotlivých 

majetkových částí. [3, str. 93] 

Vzorec pro výpočet: [6, str. 67] 

 

 

Obrat zásob 

Ukazatel obratu zásob udává kolikrát v průběhu roku je kaţdá poloţka zásob prodána a 

znovu naskladněna. Slabinou ukazatele je, ţe trţby odráţejí trţní hodnotu, zatímco 

zásoby odráţejí pořizovací cenu zásob. To způsobuje nadhodnocení skutečné obrátky. 

[6, str. 67] 

Vzorec pro výpočet: [3, str. 94] 

 

 

Doba obratu zásob 

Udává počet dnů, po něţ jsou zásoby ve společnosti, neţ dojde k jejich spotřebě nebo 

k jejich prodeji. U zásob hotových výrobků a zboţí udává také jejich likviditu, protoţe 

udává počet dnů, neţ se promění v hotovost nebo v pohledávky. [3, str. 94] 

Vzorec pro výpočet: [10, str. 179] 

 

  

Doba splatnosti pohledávek 

Ukazatel počítá, kolik dní uplyne, během nichţ je inkaso peněz za trţby pozdrţeno v 

pohledávkách. Tuto dobu musí společnost čekat, neţ proběhne platba za své jiţ 

provedené trţby za vyrobené výrobky, poskytnuté sluţby a prodané zboţí. [3, str. 94] 

Vzorec pro výpočet: [10, str. 179] 
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Doba splatnosti krátkodobých závazků 

Ukazatel měří průměrnou dobu odkladu plateb přijatých faktur. Společnost tak vyuţívá 

tzv. bezplatný provozní úvěr od dodavatelů. Zároveň tento ukazatel poskytuje 

informaci, jaká je platební morálka společnosti. [6, str. 69] 

Vzorec pro výpočet: [3, str. 95] 

 

 

2.7.3 Ukazatelé zadluţenosti 

Pojem „zadluţenost“ znamená, ţe společnost vyuţívá k financování svých aktiv cizí 

zdroje. V reálné ekonomice u velkých společností je nemyslitelné, ţe by společnost 

vyuţívala k financování aktiv pouze vlastní kapitál nebo naopak výhradě cizí kapitál. 

Pouţívání výhradně vlastního kapitálu s sebou přináší sníţení celkové výnosnosti 

vloţeného kapitálu. [11, str. 57] Naopak vyuţití cizího kapitálu poskytuje společnosti 

moţnost vyuţít tzv. daňový štít (ten vzniká v důsledku moţnosti započítání úrokových 

nákladů do daňově uznatelných nákladů), který sniţuje náklady na pouţití kapitálu ve 

společnosti [3, str. 96] 

 

Celková zadluţenost 

Celková zadluţenost je základním ukazatelem, který vyjadřuje poměr celkových 

závazků k celkovým aktivům. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší je zadluţenost 

společnosti, tudíţ je i vyšší finanční riziko. [11, str. 58] 

Vzorec pro výpočet: [3, str. 98] 

 

 

Kvóta vlastního kapitálu 

Ukazatel měří poměr vlastního kapitálu k celkovým aktivům. Je to doplňující ukazatel 

k ukazateli celkové zadluţenosti. [11, str. 58] 

Vzorec pro výpočet: [6, str. 70] 
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Úrokové krytí 

Pro zjištění, zda je pro společnost dluhové zatíţení ještě únosné, je konstruován 

ukazatel úrokového krytí. Ten udává, kolikrát je zisk vyšší neţ úroky. [11, str. 59] 

Doporučené hodnoty by měly být v rozmezí 3x aţ 6x, avšak finančně zdravé 

společnosti často dosahují i vyšších hodnot. [6, str. 71] 

Vzorec pro výpočet: [6, str. 71] 

 

 

Dlouhodobá zadluţenost 

Ukazatel měří, jak velká část aktiv společnosti je financována dlouhodobými dluhy. 

Napomáhá nalézt ideální poměr mezi dlouhodobými a krátkodobými cizími zdroji. [6, 

str. 71] Zlaté pravidlo financování říká, ţe struktura aktiv a pasiv by měla být časově 

sladěná. To znamená, ţe dlouhodobá aktiva by měla být kryta dlouhodobými pasivy. 

[12] 

Vzorec pro výpočet: [6, str. 72] 

 

 

2.7.4 Ukazatelé likvidity 

Likvidita je schopnost společnosti přeměnit svá aktiva na prostředky, které lze vyuţít 

k úhradě svých závazků. Vypočítá se jako poměr mezi aktivy, kterými je moţné platit 

a mezi závazky, které je nutno uhradit. [5, str. 66] 

 

Likvidnost označuje míru obtíţnosti přeměnit aktiva na prostředky, kterými lze platit. 

Udává rychlost této přeměny. Čím vyšší je likvidnost, tím je kratší doba přeměny při 

co nejmenší finanční ztrátě. Nejlikvidnějšími aktivy je krátkodobý finanční majetek. 

Prostředky druhého stupně likvidity jsou krátkodobé pohledávky a zásoby jsou 

nejméně likvidní prostředky. [3, str. 77] 
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Běţná likvidita 

Tento ukazatel ukazuje, kolikrát převyšují oběţná aktiva krátkodobé závazky 

společnosti. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší je pravděpodobnost zachování 

platební schopnosti společnosti. Vypovídající schopnost ukazatele je však ovlivněna 

zahrnutím méně likvidních poloţek v oběţných aktivách. Doporučená hodnota 

ukazatele se pohybuje v rozmezí 1,5-2,5. [11, str. 50] 

Vzorec pro výpočet: [6, str. 74] 

 

 

Pohotová likvidita 

Ukazatel je konstruován tak, aby vyloučil nejméně likvidní poloţky oběţných aktiv – 

zásoby z ukazatele běţné likvidity. Při tomto ukazateli se doporučují hodnoty 

v rozmezí 1,1 – 1,5. Má-li ukazatel hodnotu 1, znamená to, ţe společnost by měla být 

schopna uhradit své závazky bez nutnosti prodeje svých zásob. [3, str. 90] 

Vzorec pro výpočet: [6, str. 75] 

 

 

Okamţitá likvidita  

Ukazatel okamţité likvidity je nejpřísnější ukazatel, který se vypočítá jako poměr 

finančního majetku a krátkodobých závazků. Finanční majetek zahrnuje pohotové 

platební prostředky (prostředky na běţném účtu, v pokladně, popřípadě i krátkodobé 

cenné papíry, šeky, apod.) Doporučená hodnota se pohybuje v rozmezí 0,2 – 0,5. [3, 

str. 90] 

Vzorec pro výpočet: [6, str. 75] 
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2.8 Analýza soustav ukazatelů 

Finančně ekonomickou situaci společnosti lze analyzovat pomocí značného počtu 

rozdílových a poměrových ukazatelů, které mají však samy o sobě omezenou 

vypovídající schopnost, neboť charakterizují určitý výčet činnosti společnosti. Za 

účelem celkového zhodnocení finanční situace společnosti jedním číslem se vyuţívají 

soustavy ukazatelů [6, str. 101] 

 

Soustavy ukazatelů se rozděluji dle jejich vytváření na: 

 soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů 

 účelové výběry ukazatelů [6, str. 101] 

 

Podle způsobu jejich tvorby se člení na: 

 jednorozměrné modely 

 vícerozměrné modely [6, str. 101] 

 

2.8.1 Altmanův index 

Klasickým ukazatelem pro souhrnné hodnocení je Altmanův index finančního zdraví 

podniku. Je stanoven součtem pěti běţných poměrových ukazatelů, které mají 

přiřazenou různou váhu. Největší váhu má rentabilita celkového kapitálu. Ukazatel na 

základě pravděpodobnosti předpovídá prosperitu nebo úpadek společnosti. Pokud 

výsledné hodnoty Altmanova indexu jsou niţší neţ 1,2, je velká pravděpodobnost 

bankrotu. Hodnoty v rozmezí 1,2 – 2,9, jsou hodnoty tzv. šedé zóny, kdy společnost 

není bezprostředně ohroţena bankrotem, ale ani nevytváří hodnotu pro své vlastníky. 

Hodnoty přesahující 2,9 značí prosperitu společnosti. [11, str. 73] 

Vzorec pro výpočet (pro společnosti, které nejsou obchodovatelné na kapitálovém 

trhu): [7, str. 94] 
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X1 = Čistý pracovní kapitál/Aktiva 

X2 = Nerozdělené HV/Aktiva 

X3 = EBIT/Aktiva 

X4 = Vlastní kapitál/Cizí zdroje 

X5 = Tržby/Aktiva 

 

2.8.2 Index IN05 

Nevýhoda předchozího Altmanova indexu je, ţe byl sestavován pro americké 

společnosti, proto je v českých podmínkách nepřesný. Ukazatel indexu IN05 je upraven 

pro českou ekonomii, a proto je důvěryhodnější při posuzování finanční výkonnosti 

českých společností. [6, str. 74] 

Vzorec pro výpočet: [5, str. 112] 

 

X1 = celková aktiva/cizí kapitál 

X2 = EBIT/nákladové úroky 

X3 = EBIT/celková aktiva 

X4 = celkové výnosy/celková aktiva 

X5 = oběžná aktiva/krátkodobé závazky a úvěry 

2.9 Porterova analýza 

Porterova analýza slouţí ke zmapování faktorů, které ovlivňují vyjednávací pozici 

společnosti v odvětví. Mezi analyzované faktory patří síla nové vstupující konkurence, 

hrozba substitučních výrobků, síla dodavatelů, síla odběratelů a rivalita mezi 

současnými konkurenty na trhu. [8, str. 28] 

2.10 SWOT analýza 

SWOT analýza je vhodná pro souhrnné zpracování analýzy. Vyhodnocuje podstatné 

stránky společnosti a její současné pozice. Identifikuje faktory a skutečnosti, které 

představují silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby společnosti. [12, str. 139] 
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2.11 PEST analýza 

PEST analýza slouţí k zanalyzování externích a neovlivnitelných jevů, které mohou 

nabývat různých podob. Je třeba tyto jevy brát v úvahu při plánování budoucích kroků a 

ubírání společnosti. Společnost musí této analýze věnovat pozornost a jednotlivé 

aspekty si podrobně rozebrat, zjistit současnou situaci a co nejpřesněji se pokusit 

odhadnout budoucí stav těchto jevů. Řadíme sem analýzu politického, ekonomického, 

sociálního, technického prostředí, na kterém se společnost nachází. [13, str. 37] 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A NÁVRH POSTUPU ŘEŠENÍ 

Získané informace z druhé kapitoly této bakalářské práce nyní poslouţí ke 

zpracování finanční analýzy společnosti BÁČA, Polička s. r. o. Zdrojem dat pro 

finanční analýzu jsou zejména finanční výkazy za roky 2008 – 2012. Při zpracovávání 

finanční analýzy se bude postupovat pomocí metod uvedených v druhé kapitole.  

3.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů je výchozím bodem při zpracovávání finanční analýzy. 

Poskytuje základní informace o poměru poloţek aktiv. Lze tak získat například přehled 

o tom, jaká část aktiv (pasiv) tvoří větší část či menší, jak velký je podíl vlastního 

kapitálu a cizích zdrojů, a jak se jednotlivé poloţky vyvíjely v čase.  

 

Analýza je rozdělena do dvou částí a dělí se na analýzu majetku a analýzu zdrojů 

financování. Protoţe společnost nevlastní ţádný dlouhodobý nehmotný ani finanční 

majetek, nebude ani uváděn v analýze, místo toho se analýza více zaměří na strukturu a 

vývoj poloţek v dlouhodobém hmotném majetku.  

 

3.1.1 Analýza majetku 

V níţe uvedené tabulce je zaznamenán vývoj (absolutní i procentní)  jednotlivých 

poloţek (aktiva celkem, dlouhodobý hmotný majetek, oběţná aktiva, časové rozlišení) 

aktiv z rozvahy společnosti BÁČA, Polička, s. r. o. za sledované období 2008 - 2012. 

Vertikální analýza aktiv poskytne detailní přehled o majetkové struktuře podniku. 

Poskytne informace, jak se individuální poloţky rozvahy podílí na celkové sumě aktiv. 
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Tab. 1. Horizontální analýza aktiv (zdroj: Výroční zprávy společnosti, vl. zpracování) 

Druh aktiv 
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Aktiva celkem 2499 6,45 3442 8,35 - 2516 -5,63 -1883 -4,47 

Dl. hmotný majetek -1429 -10,42 -695 -5,66 347 2,99 184 1,54 

Pozemky 0 0 0 0 0 0 -3 -0,25 

Stavby -474 -5,31 -424 -5,02 739 9,21 -491 -5,60 

SMV a soubory mov. 

věcí 
-955 -26,36 -949 -35,58 286 16,64 678 33,83 

Oběţná aktiva 4138 17,02 4450 15,64 - 2793 -8,49 -2045 -6,79 

Zásoby -2550 -18,41 202 1,78 -316 -2,74 -77 -0,68 

Dlouhodobé 

pohledávky 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé 

pohledávky 
1964 27,22 -516 -5,62 7262 83,84 -2485 -15,60 

Finanční majetek 4724 145,80 4764 59,81 -9739 -76,51 517 17,29 

Časové rozlišení -210 -30,70 -313 -66,03 -70 -43,47 -22 -24,17 

 

Tabulka 2. Vertikální analýza aktiv (zdroj: Výroční zprávy společnosti, vl. zpracování) 

Druh aktiv v % 2008 2009 2010 2011 2012 

Aktiva celkem 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Dlouhodobý hmotný majetek 35,42 29,81 25,95 28,33 30,11 

Pozemky 8,55 9,55 10,11 9,82 9,64 

Stavby 65,02 68,73 69,20 73,38 68,22 

Samostat. mov. věci a soubory 

mov. věcí 
26,43 21,72 14,84 16,80 22,14 

Nedokončený dl. hmotný majetek 0 0 5,85 0 0 

Oběţná aktiva 62,80 69,04 73,69 71,46 69,72 

Zásoby 56,99 39,72 34,97 37,16 39,60 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 29,68 32,27 26,33 52,90 47,90 

Finanční majetek 13,33 28,01 38,70 9,93 12,50 

Časové rozlišení 1,78 1,15 0,36 0,21 0,17 
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Z vertikální analýzy vyplývá, ţe největší část na celkových aktivách tvoří za celé 

sledované období oběţná aktiva, průměru tvoří 69,34%.  Dlouhodobý hmotný majetek 

tvoří v průměru 29,76%.  Dlouhodobý hmotný majetek z velké části tvoří stavby, neboť 

společnost vlastní baumarket s prodejní plochou o velikosti 1440 m
2
.   

 

V roce 2008 tvořil dlouhodobý hmotný majetek 35,42% z celkových aktiv. Oběţná 

aktiva tvořila 62,80% a časové rozlišení tvořilo 1,78% z celkových aktiv. V roce 

největší podíl na dlouhodobém hmotném majetku mají stavby, které tvoří 65,02%. 

Samostatně movité věci pak tvoří 26,43% z celkového dlouhodobého hmotného 

majetku a pozemky tvoří 8,55%. Z oběţných aktiv pak největší podíl tvoří zásoby 

z 56,99%. Druhý největší podíl oběţných aktiv tvoří krátkodobé pohledávky s 29,68%.  

Zbylých 13,33% tvoří finanční majetek. 

 

Rok 2009 zaznamenal nárůst celkových aktiv o 2 499 000 Kč oproti roku 2008, 

v procentním vyjádření to je nárůst o 6,45%. Dlouhodobý hmotný majetek přitom 

poklesl o 1 429 000 Kč, tedy o 10,42%. Podíl dlouhodobého hmotného majetku na 

celková aktiva se sníţil na 29,81%. Dlouhodobý hmotný majetek tvoří z 68,73% stavby, 

které poklesly o 5,31% oproti roku 2008 a z 21,72% samostatně movité věci, které 

v roce 2009 poklesly o 26,36%, tedy o 955 000 Kč. Podíl oběţných aktiv na celkovém 

majetku se zvýšil na 69,04%, oběţná aktiva v roce vzrostla o 4 138 000 Kč, 

v procentním vyjádření tedy vzrostla o 17,02%. Oběţná aktiva jsou tvořena z 39,72% 

zásobami, které jako jediné z oběţných aktiv zaznamenaly pokles, a to o 2 550 000 Kč, 

procentuálně poklesly o 18,41%. Dále jsou oběţná aktiva tvořena z 32,27% 

krátkodobými pohledávkami, které vzrostly o 1 964 000 Kč, procentuálně vzrostly o 

27,22%. Nejvyšší podíl na vzrůstu oběţných aktiv měl finanční majetek, který se v roce 

2009 zvýšil oproti roku 2008 o 4 724 000 Kč, tedy v procentuálním vyjádření o 145, 

80%. Finanční majetek tvořil oběţná aktiva z 28,01%. Časové rozlišení pokleslo o 30, 

70%, podílelo se tak na celkových aktivách z 1,15%. 

 

V roce 2010 celková aktiva opět zaznamenala růstový vývoj, vzrostla o 3 442 000 Kč, 

v procentech o 8,35%. Podíl dlouhodobého hmotného majetku na celková aktiva se opět 

sníţil, a to na 25,95%, poklesl tak o 695 000 Kč, v procentuálním vyjádření poklesl o 
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5,66%. Nejvíce na pokles dlouhodobého hmotného majetku měl vliv poklesu 

samostatně movitých věcí, které poklesly o 949 000 Kč, v procentuálním vyjádření 

poklesly o 35, 58%. Podíl samostatně movitých věcí na dlouhodobém hmotném majetku 

klesl na 14,84%. Podíl pozemků na dlouhodobém hmotném majetku vzrostl na 10,11% 

a podíl staveb vzrostl na 69,20% z celkového dlouhodobého hmotného majetku. Stavby 

ovšem zaznamenaly sníţení oproti roku 2009 o 424 000 Kč, v procentech o 5,02%. 

V roce 2010 se na dlouhodobém hmotném majetku podílel také poprvé za sledované 

období nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, a to z 5,85%. Podíl oběţných aktiv 

na celková aktiva vzrostl na 73,69%, oběţná aktiva v roce 2010 vzrostla oproti roku 

2009 o 4 450 000 Kč, v procentech o 15,64%. Z oběţných aktiv poklesly krátkodobé 

pohledávky a to o 516 000 Kč, tedy o 5,62%, tvořily tak oběţná aktiva z 26,33%. 

Naopak mírný vzrůst zaznamenaly zásoby, které vzrostly o 202 000 Kč, 

v procentuálním vyjádření o 1,78%. Podíl zásob na oběţných aktivách byl 34,97%. 

Nárůst také zaznamenal finanční majetek, který vzrostl v roce 2010 oproti roku 2009 o 

4 764 000 Kč, v procentech o 59,81%. Podíl finančního majetku se zvýšil na 38,70% 

z celkových oběţných aktiv. Podíl časového rozlišení na celková aktiva poklesl na 

0,36%, časové rozlišení v roce 2010 pokleslo o 313 000 Kč, tedy o 66,03%.  

 

V roce 2011 se změnil růstový vývoj celkových aktiv na klesající. Celková aktiva tak 

poklesla o 2 516 000 Kč, v procentuálním vyjádření o 5,63%. Podíl dlouhodobého 

hmotného majetku na celková aktiva se zvýšil, a to na 28,33%, vzrostl o 347 000 Kč, 

v procentuálním vyjádření o 2,99%. Z dlouhodobého hmotného majetku vzrostly stavby 

i samostatně movité věci. V roce 2011 stále největší podíl na dlouhodobém hmotném 

majetku tvoří stavby, které se zvýšily oproti roku 2010 na 73,38%. Stavby vzrostly tak o 

739 000 Kč, coţ představuje 9,21%. Druhý největší podíl na dlouhodobém hmotném 

majetku tvoří samostatné movité věci z 16,80%. Samostatně movité věci vzrostly o 

286 000 Kč, tedy o 16,64%. Podíl pozemků na dlouhodobém hmotném majetku 

zaznamenal pokles na 9,82%. Oběţná aktiva poklesla o 2 793 000 Kč, coţ je 8,49%. 

Podíl oběţných aktiv na celkových aktivech poklesl na 71,46%. Největší podíl tentokrát 

z oběţných aktiv poprvé za sledované období tvoří krátkodobé pohledávky, které se 

zvýšily na 52,90%, zaznamenaly nárůst oproti roku 2010 o 7 262 000 Kč, coţ je 

83,84%. Druhý největší podíl z oběţných aktiv tvoří z 37,16% zásoby. Zásoby ovšem 
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poklesly o 316 000 Kč, v procentech o 2,74%.  Finanční majetek poklesl o 9 739 000 

Kč, v procentuálním vyjádření o 76,51%, z oběţných aktiv tvořil 9,93%. Časové 

rozlišení mělo opět klesající vývoj a pokleslo o 70 000 Kč, coţ je 43,47%, podíl 

časového rozlišení na celkových aktivách byl 0,21%. 

 

V roce 2012 měla celková aktiva stále klesající vývoj, poklesla tak o 1 883 000 Kč, tedy 

o 4,47%. Podíl dlouhodobého hmotného majetku na celkových aktivech vzrostl na 

30,11%, dlouhodobý hmotný majetek v roce 2012 oproti roku 2011 vzrostl o 184 000 

Kč, tedy o 1,54%. V roce 2012 poprvé za sledované období došlo k poklesu pozemků, 

které poklesly o 3 000 Kč, tedy o 0,25%. Podíl pozemků na dlouhodobém hmotném 

majetku tedy mírně poklesl na 9,64%. Podíl samostatně movitých věcí na dlouhodobém 

hmotném majetku vzrostl na 22,14%, samostatně movité věci vzrostly o 678 000 Kč, 

v procentuálním vyjádření vzrostly o 33,83% oproti roku 2011. Naopak stavby měly 

klesající vývoj a poklesly o 491 000 Kč, coţ je 5,60%. Podíl staveb na dlouhodobém 

hmotném majetku tak poklesl na 68,22%. Podíl oběţných aktiv na celkových aktivech 

klesl na 69,72%. Oběţná aktiva poklesla v roce 2012 oproti roku 2011 o 2 045 000 Kč, 

v procentuálním vyjádření tak poklesla o 6,79%. Zásoby v roce 2012 tvořily 29,60% 

z celkových oběţných aktiv a zaznamenaly tak pokles oproti roku 2011 o 0,68%. 

Krátkodobé pohledávky poklesly na 47,90% podílu z oběţných aktiv. Oproti roku 2011 

krátkodobé pohledávky poklesly o 15,60%, coţ je 2 485 000 Kč. Podíl finančního 

majetku vzrostl na 12,50% z celkových oběţných aktiv. Finanční majetek zaznamenal 

nárůst oproti roku 2011 o 517 000 Kč, tedy o 17,29%. Časové rozlišení, stejně jako 

v předchozích letech, mělo klesající vývoj, v roce 2012 pokleslo o 22 000 Kč, 

v procentech o 24,17%. Podíl časového rozlišení na celkových aktivech poklesl na 

0,17%. 

 

Z tabulky lze vyčíst, ţe celková aktiva společnosti ve sledovaném časovém intervalu 

do roku 2010 rostla, v roce 2010 se oproti roku 2008 stihla aktiva navýšit o 8 941 000 

Kč, v procentním vyjádření vzrostla celková aktiva o 25,05 %. Avšak v roce 2011 a 

2012 můţeme zaznamenat pokles celkových aktiv. Celková aktiva v roce 2012 poklesla 

oproti roku 2010 o 4 399 000 Kč, v procentním vyjádření poklesla o 9,86 %.  Na tomto 
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nárůstu má značný podíl zvýšení finančních prostředků na bankovních účtech, kdyţ si 

společnost vzala krátkodobý úvěr na 4 900 000 Kč v roce 2010. 

 

Graf 1. Vývoj aktiv (zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

 

 

3.1.2 Analýza zdrojů financování 

V níţe uvedené tabulce je zaznamenán vývoj jednotlivých poloţek pasiv, a to jak 

v absolutním, tak procentním vyjádření z rozvahy společnosti BÁČA, Polička, s. r. o. za 

sledované období 2008 - 2012. Vertikální analýza pasiv poskytne detailní přehled o 

zdrojích financování, jak se individuální poloţky rozvahy podílí na celkové sumě pasiv.  
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Tabulka 3. Horizontální analýza pasiv (zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní 

zpracování) 

Druh aktiv 
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Pasiva celkem 2499 6,45 3442 8,35 - 2 516 -5,63 -1 883 -4,47 

Vlastní kapitál 1305 7,71 149 0,81 982 5,34 1 089 5,62 

Základní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hospodářský 

výsledek min. let 
1492 11,92 1305 9,31 149 0,9 982 6,35 

Výsledek hosp. 

běţného účet. období 
-187 -13,53 -1156 -88,58 833 559,06 107 10,89 

Cizí zdroje 1098 5,10 3322 14,68 -3 552 -13,68 -3 108 -13,87 

Dlouhodobé závazky -11 -2,53 7 1,65 198 46,04 -261 -41,56 

Krátkodobé závazky 2726 18,46 -322 -1,84 475 2,76 -9 905 -56,14 

Bankovní úvěry a 

výpomoci 
-1050 -19,69 4070 95,09 -4 225 -50,59 7 058 171,10 

Časové rozloţení 96 27,42 -29 -8,28 54 16,82 136 36,26 

 

Tabulka 4. Vertikální analýza pasiv (zdroj: Výroční zprávy společnosti, vl. zpracování) 

Druh pasiv v % 2008 2009 2010 2011 2012 

Pasiva celkem 100 100 100 100 100 

Vlastní kapitál 43,71 44,22 41,15 45,94 50,79 

Základní kapitál 15,63 14,50 14,38 13,65 12,92 

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 1,56 1,45 1,44 1,36 1,29 

Hospodářský výsledek min. let 73,99 76,89 83,37 79,91 80,46 

Výsledek hosp. běţného účet. období 8,82 7,16 0,81 5,08 5,33 

Cizí zdroje 55,63 54,92 58,14 53,17 47,94 

Rezervy 4,64 1,92 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 2,01 1,87 1,65 2,80 1,91 

Krátkodobé závazky 68,58 77,29 66,17 78,78 40,11 

Bankovní úvěry a výpomoci 24,76 18,92 32,18 18,42 57,98 

Časové rozloţení 0,66 0,86 0,71 0,89 1,27 
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Z výše uvedené tabulky vyplývá, ţe cizí kapitál za sledované období převyšuje vlastní 

zdroje, s výjimkou posledního roku 2012, kdy vlastní kapitál převyšuje cizí zdroje o 

2,85%. V roce 2010 nejvíce přesahují cizí zdroje vlastní kapitál, a to o 16,99%.  

 

V roce 2008 největší podíl na celkových pasivech tvoří z 55,63% cizí zdroje, druhý 

nejvyšší podíl tvoří vlastní kapitál z 43,71%, z 0,66% pak tvoří celková pasiva časové 

rozlišení. Vlastní kapitál tvoří z nejvyšší části hospodářský výsledek z minulých let, a to 

73,99%. Druhý nejvyšší podíl tvoří základní kapitál z 15,63%. Z 8,82% tvoří celkový 

vlastní kapitál výsledek hospodaření běţného účetního období a zbylých 1,56% podílu 

tvoří rezervní fond. Největší podíl na cizích zdrojích mají v roce 2008 krátkodobé 

závazky, a to 68,58%. Bankovní úvěry pak tvoří druhý největší podíl na cizích zdrojích, 

a to z 24,76%. Další podíly pak tvoří rezervy z 4,64% a dlouhodobé závazky z 2,01%. 

 

V roce 2009 vzrostla celková pasiva o 2 499 000 Kč, tedy o 6,45%. Vlastní kapitál měl 

rostoucí vývoj, vzrostl tak oproti roku 2008 o 1 305 000 Kč, coţ je 7,71%. Podíl 

vlastního kapitálu na celkových pasivech se zvýšil na 44,22%. Na tomto nárůstu měl 

největší podíl vzrůst hospodářského výsledku minulých let, který vzrostl o 1 492 000 

Kč, v procentuálním vyjádření o 11,92%. Tvoří i největší podíl na vlastním kapitálu, a 

to 76,89%. Naopak výsledek hospodaření běţného účetního období poklesl o 187 000 

Kč, tedy o 13,53% oproti roku 2008. Podíl výsledku hospodaření běţného účetního 

období na vlastním kapitálu byl 7,16%. I přesto, ţe hodnota základního kapitálu se 

v čase nemění, podíl základního kapitálu na vlastním kapitálu klesl na 14,50%. Podíl 

cizích zdrojů na celkových pasivech byl 54,92%. Cizí zdroje v roce 2009 vzrostly o 

1 098 000 Kč, coţ je 5,10%. Na tomto růstu měly nejvyšší podíl krátkodobé závazky, 

které vzrostly o 2 726 000 Kč, v procentním vyjádření vzrostly o 18,46%. Krátkodobé 

závazky v roce 2009 tvoří 77,29% z celkových cizích zdrojů. Naopak dlouhodobé 

závazky měly klesající vývoj a poklesly o 11 000 Kč, coţ představuje 2,53%. Podíl 

dlouhodobých závazků tvořících cizí zdroje poklesl na 1,87%. Podíl bankovních úvěrů 

tvořících cizí zdroje klesl na 18,92%, bankovní úvěry poklesly oproti roku 2008 o 

1 050 000 Kč, v procentuálním vyjádření poklesly o 19,69%. Časové rozlišení mělo 

rostoucí vývoj a vzrostlo o 96 000 Kč, tedy o 27,42%. Časové rozlišení tvořilo 0,86% 

z celkových pasiv. 
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V roce 2010 opět celková pasiva vzrostla, a to o 3 442 000 Kč, tedy v procentuálním 

vyjádření o 8,35%. Podíl vlastního kapitálu tvořil 41,15% z celkových pasiv Vlastní 

kapitál zaznamenal mírný nárůst o 149 000 Kč, coţ je o 0,81%. Tento nárůst způsobilo 

zvýšení hospodářského výsledku z minulých let, a to o 1 305 000 Kč, v procentech o 

9,31%. V roce 2010 vzrostl podíl hospodářského výsledku minulých let na 83,37% 

z vlastního kapitálu. Naopak výsledek hospodaření běţného účetního období poklesl o 

1 156 000 Kč, tedy o 88,58%. Podíl výsledku hospodaření běţného účetního období na 

vlastním kapitálu poklesl na 0,81%. Cizí kapitál vzrostl o 3 322 000 Kč, procentuálně o 

14,68%. Cizí kapitál tak tvořil v roce 2010 58,15% z celkových pasiv. Tento růst 

zapříčinil nejvíce nárůst bankovních úvěrů, které vzrostly o 4 070 000 Kč, tedy o 

95,09%. Bankovní úvěry tvořily 32,18% z celkových cizích zdrojů. Krátkodobé 

závazky v roce 2010 zaznamenaly pokles o 322 000 Kč, v procentním vyjádření 

poklesly o 1,84%. Podíl krátkodobých závazků poklesl na 66,17% z celkových cizích 

zdrojů. Dlouhodobé závazky vzrostly o 7 000 Kč, coţ je 1,65%. Časové rozlišení 

pokleslo o 29 000 Kč, tedy o 8,28% a tvoří 0,71% z celkových pasiv. 

 

Rok 2011 zaznamenal pokles celkových pasiv, a to o 2 516 000 Kč, v procentech 

5,63%. Vlastní kapitál v roce 2011 měl rostoucí vývoj a vzrostl o 982 000 Kč, tedy o 

5,34%. Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech vzrostl na 45,94%. Na tomto 

nárůstu vlastního kapitálu se nejvíce podílel nárůst výsledku hospodaření běţného 

účetního období, který se zvýšil o 833 000 Kč, coţ v procentním vyjádření je 559,06%. 

Výsledek běţného účetního období tvoří 5,08% z celkového vlastního kapitálu. Mírně 

vzrostl i hospodářský výsledek minulých let, a to o 149 000 Kč, v procentech o 0,9%. 

Hospodářský výsledek minulých let stále tvořil největší podíl na vlastním kapitálu, a to 

79,91%. Podíl základního kapitálu se sníţil na 13,65%, rezervní fondy klesly na 1,36% 

z celkového vlastního kapitálu. Cizí zdroje v tomto roce měly klesající vývoj a poklesly 

o 3 552 000 Kč, coţ je 13,68%. Cizí zdroje tak tvoří 53,17% z celkových pasiv. Tento 

pokles zapříčinil klesající vývoj u bankovních úvěrů, které poklesly o 4 225 000 Kč, 

v procentuálním vyjádření poklesly o 50,59%. Bankovní úvěry tvořily 18,42% z cizích 

zdrojů. Naopak dlouhodobé závazky vzrostly o 198 000 Kč, coţ je 46,04%. Podíl 

dlouhodobých závazků vzrostl na 2,80% z celkových cizích zdrojů. Krátkodobé 

závazky představují stále poloţku s největším podílem na cizích zdrojích, které vzrostly 
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oproti roku 2010 na 78,78%. Krátkodobé závazky vzrostly tak o 475 000 Kč, 

v procentech 2,76%.  Časové rozlišené vzrostlo o 54 000 Kč, tedy o 16,82%. Časové 

rozlišení tvořilo 0,89% z celkových pasiv. 

 

V roce 2012 celková pasiva opět poklesla, poklesla tak oproti roku 2011 o 1 883 000 

Kč, v procentuálním vyjádření poklesla o 4,47%. Podíl vlastního kapitálu na celkových 

pasivech tvořil 50,79%. Vlastní kapitál v tomto roce vzrostl o 1 089 000 Kč, coţ je 

5,62%. Na tomto růstovém vývoji vlastního kapitálu se podílel jak hospodářský 

výsledek minulých let, který vzrostl o 982 000, tedy o 6,35% a tvořil 80,46% 

z celkového vlastního kapitálu, tak i výsledek hospodaření z běţného účetního období, 

který vzrostl o 107 000 Kč, v procentech tak vzrostl o 10,89% a tvořil 5,33% 

z celkového vlastního kapitálu. Cizí zdroje v roce 2012 oproti roku 2011 poklesly o 

3 108 000 Kč, coţ je 13,87%. Podíl cizích zdrojů na celkových pasivech klesl na 

47,94%. Tento pokles zapříčinil nejvíce pokles krátkodobých závazků, které poklesly o 

9 905 000 Kč, v procentech poklesly o 56,14%, tvořily 40,11% z celkových cizích 

zdrojů a také pokles dlouhodobých závazků, které klesly o 261 000 Kč, tedy o 41,56% a 

tvořily 1,91% z celkových cizích zdrojů. Naopak bankovní úvěry zaznamenaly nárůst o 

7 058 000 Kč, v procentuálním vyjádření tak vzrostly o 171,10%. Podíl bankovních 

úvěrů na celkových cizích zdrojích vzrostl na 57,98%. Časové rozlišení vzrostlo o 

136 000 Kč, tedy o 36,26% a tvořilo 1,27% z celkových pasiv.  

 

Graf 2. Vývoj pasiv (zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 
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3.1.3 Analýza výkazu zisků a ztráty 

Pro analýzu budou pouţity výkazy zisků a ztráty za sledované období 2008 aţ 2012. 

Hlavní činností společnosti BÁČA, Polička s. r. o. je prodej zboţí a stavební práce, 

které provádí.  

 

Tabulka 5. Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát (zdroj: Výroční zprávy 

společnosti, vlastní zpracování) 

Druh poloţky 
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

Trţby za prodej zboţí -262 -0,64 -4494 -11,08 -8 705 -24,13 1741 6,36 

Náklady vynaloţené 

na prodané zboţí 
-1279 -3,91 -410 -1,30 -9 375 -30,21 1261 5,82 

Obchodní marţe 1017 12,55 -4084 -44,78 670 13,30 480 8,41 

Výkony -10085 -17,36 11599 24,17 4486 7,52 -22304 -34,80 

Trţby za prodej vlas. 

výrobků a sluţeb 
-7779 -14,09 10175 21,46 3799 6,59 -20235 -32,96 

Výkonová spotřeba -6071 -18,84 10329 39,50 6256 17,15 - 20437 -47,82 

Přidaná hodnota -1997 -6,05 -2814 -9,08 -1100 -3,90 -1387 -5,12 

Osobní náklady -1791 -6,35 -1006 -3,81 -1691 -6,66 -1709 -7,21 

Provozní HV -158 -5,72 -1502 -57,76 893 81,32 17 0,85 

Finanční HV -108 -13,25 59 6,39 109 12,61 108 14,30 

VH za účetní období -187 -12,53 -1156 -88,58 833 559,06 107 10,89 

VH před zdaněním -266 -13,69 -1436 -86,14 1005 435,06 125 10,11 

 

V roce 2009 poklesly trţby z prodaného zboţí o 262 000 Kč, v procentuálním vyjádření 

klesly o 0,64%.  Náklady vynaloţené na prodané zboţí poklesly o 1 279 000 Kč, coţ je 

3,91%. Obchodní marţe se tak v důsledku většího poklesu nákladů oproti trţbám 

zvýšila o 1 017 000 Kč, v procentech se tak zvýšila o 12,55%. Výkony v roce 2009 

poklesly o 10 085 000 Kč, v procentuálním vyjádření poklesly o 17,36%. Trţby 

z prodeje vlastních výrobků poklesly o 7 779 000 Kč, tedy o 14,09%. Výkonová 

spotřeba poklesla oproti roku 2008 o 6 701 000 Kč, v procentuálním vyjádření poklesla 

o 18,84%. Přidaná hodnota zaznamenala klesající vývoj, poklesla tak o 1 997 000 Kč, 
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coţ je 6,05. Osobní náklady poklesly o 1 791 000 Kč, v procentech tak poklesly 6,35%. 

Provozní výsledek hospodaření zaznamenal pokles o 158 000 Kč, coţ je pokles o 

5,72%. Finanční výsledek hospodaření poklesl o 108 000 Kč. Výsledek hospodaření za 

účetní období poklesl o 187 000 Kč, coţ je pokles o 13,25% oproti roku 2008. Výsledek 

hospodaření před zdaněním poklesl o 13,60%. 

 

V roce 2010 zaznamenaly trţby z prodaného zboţí pokles o 4 494 000 Kč, coţ je 

11,08%, náklady vynaloţené na prodej zboţí zaznamenaly výrazně niţší pokles oproti 

trţbám z prodeje zboţí, poklesly tak o 410 000 Kč, v procentech o 1,3%, coţ způsobilo 

pokles obchodní marţe o 4 084 000 Kč, procentuálním vyjádření tak poklesla obchodní 

marţe o 44,78%. Výkony v roce 2010 měly rostoucí vývoj, vzrostly tak oproti roku 

2009 o 11 599 000 Kč, coţ je 24,17%. Trţby z prodeje vlastních výrobků vzrostly o 

10 175 000 Kč, tedy o 21,46%. Výkonová spotřeba vzrostla v roce 2010 o 10 329 000 

Kč, v procentech vzrostla o 39,50%. Přidaná hodnota měla klesající vývoj a poklesla o 

2 814 000 Kč, coţ je 9,08%. Osobní náklady poklesly o 1 006 000 Kč, v procentech tak 

poklesly o 3,81%. Provozní výsledek hospodaření zaznamenal prudký pokles a poklesl 

tak o 1 502 000 Kč, coţ je pokles o 57,76%. Naopak finanční výsledek hospodaření 

zaznamenal nárůst o 59 000 Kč, coţ je 6,39%. Výsledek hospodaření za účetní období 

poklesl o 1 156 000 Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním zaznamenal pokles o 

1 436 000 Kč, coţ je o 86,14% oproti roku 2008. 

 

V roce 2011 zaznamenaly trţby z prodeje zboţí pokles, poklesly o 8 705 000 Kč, coţ je 

24,13%. Náklady vynaloţené na prodané zboţí poklesly o 9 375 000 Kč, tedy o 

30,21%. V důsledku toho se tak zvýšila obchodní marţe o 670 000 Kč, coţ je 13,30%. 

Výkony tento rok zaznamenaly nárůst o 4 486 000 Kč, v procentech tak vzrostly oproti 

roku 2010 o 7,52%. Trţby z prodeje vlastních výrobků vzrostly o 3 799 000 Kč, tedy o 

6,59%. Výkonová spotřeba vzrostla o 6 256 000 Kč, coţ je 17,15%. Přidaná hodnota 

v tomto roce poklesla o 1 100 000%, v procentech klesla o 3,90%. Osobní náklady 

poklesly o 1 691 000 Kč, coţ je 6,66%. Provozní výsledek zaznamenal oproti roku 2010 

nárůst o 893 000 Kč, tedy nárůst o 81,32%. Finanční výsledek hospodaření zaznamenal 

nárůst o 109 000 Kč. Výsledek hospodaření za účetní období vzrostl o 833 000 Kč. 

Výsledek hospodaření před zdaněním vzrostl o 1 005 000 Kč. 
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V roce 2012 došlo k nárůstu trţeb za prodané zboţí o 1 741 000 Kč, tedy o 6,36%. 

Náklady vynaloţené na prodané zboţí zaznamenaly nárůst o 1 261 000 Kč, coţ je 

5,82%. Obchodní marţe tak vzrostla o 480 000 Kč, v procentech tak vzrostla o 8,41%. 

Výkony měly klesající vývoj a poklesly tak o 22 304 000 Kč, v procentuálním vyjádření 

tak poklesly o 34,80%. Trţby z prodeje vlastních výrobků poklesly o 20 235 000 Kč, 

tedy o 32,96%. Výkonová spotřeba poklesla o 20 437 000 Kč, v procentuálním 

vyjádření poklesla o 47,82%. Přidaná hodnota poklesla o 1 387 000 Kč, tedy o 5,12%. 

Osobní náklady klesly o 1 709 000 Kč, coţ je 7,21%. Provozní výsledek v roce 2012 

zaznamenal mírný nárůst o 17 000 Kč, tedy o 0,85%. Finanční výsledek hospodaření 

vzrostl o 108 000 Kč, coţ je nárůst o 14,30% oproti roku 2011. Výsledek hospodaření 

za účetní období vzrostl o 107 000 Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním vzrostl o 

125 000 Kč, v procentuálním vyjádření tak vzrostl o 10,11%. 

3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Rozdílové ukazatelé přiblíţí informace o krátkodobých aktivech a určitých poloţkách 

krátkodobých pasiv společnosti. Při analýze se porovnává rozdíl mezi vybranými 

poloţkami aktiv a pasiv. 

3.2.1 Čistý pracovní kapitál 

Pro výpočet analýzy pracovního kapitálu je zvolen manaţerský přístup.  

 

Tabulka 6. Čistý pracovní kapitál (zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní 

zpracování) 

Poloţky 
2008 2009 2010 2011 2012 

(v tis. Kč) 

Oběţná aktiva 24 301 28 439 32 889 30 096 28 051 

Krátkodobé závazky 14 762 17 488 17 166 17 641 7 736 

Krátkodobé bankovní úvěry 300 100 5 000 4 125 5 225 

ČPK 9 239 10 851 10 723 8 330 15 090 
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Společnost BÁČA, Polička, s. r. o. dosahuje za celé sledované období kladných hodnot, 

coţ je způsobeno vysokým mnoţstvím zásob společnosti. Nejniţších hodnot společnost 

dosahuje v roce 2011, coţ je způsobeno zvýšením krátkodobých úvěrů a současným 

sníţením finančního majetku. V roce 2012 ukazatel dosahuje nejvyšších hodnot a oproti 

roku 2011 vzrostl o 81,12% díky sníţení krátkodobých závazků o 56,15%.  

 

Čistý pracovní kapitál má převáţně růstový vývoj, s výjimkou roku 2011, kdy poklesl o 

2 393 000 Kč oproti roku 2010. Za celé sledované období se ukazatel čistého 

pracovního kapitálu navýšil v roce 2012 oproti roku 2008 o 5 851 000 Kč, coţ 

v procentuálním vyjádření je 63,29%. 

 

3.2.2 Čistý peněţně-pohledávkový finanční fond 

Ukazatel čistého peněţně-pohledávkového finančního fondu je úpravou ukazatele 

čistého pracovního kapitálu a málo likvidní zásoby a dlouhodobé pohledávky. Poskytuje 

tak lepší přehled o likvidnosti společnosti. Protoţe společnost nemá ţádné dlouhodobé 

pohledávky, v tomto případě jde pouze o vyloučení málo likvidních zásob z oběţného 

majetku. K výpočtu bylo pouţito vzorce uvedeného v kapitole 2.7.3. 

 

Tabulka 7. Čistý peněţně-pohledávkový finanční fond (zdroj: Výroční zprávy 

společnosti, vlastní zpracování) 

Poloţky 
2008 2009 2010 2011 2012 

(v tis. Kč) 

Oběţná aktiva 24 301 28 439 32 889 30 096 28 051 

Zásoby  13 848 11 298 11 500 11 184 11 107 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 14 762 17 488 17 166 17 641 7 736 

Krátkodobé bankovní úvěry 300 100 5 000 4 125 5 225 

ČPPF -4 809 -447 -777 -2 854 3 983 

 

Společnost vykazuje v letech 2008 – 2011 záporných hodnot. Pohledávky a peníze 

nepřevyšují hodnotu krátkodobých závazků, coţ můţe naznačovat moţné problémy 

s platební schopností. Pouze v roce 2012 dosáhla kladných hodnot.  
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3.2.3 Čisté pohotové prostředky 

Pro výpočet ukazatelů čistých pohotových prostředků byl pouţit vzorec uvedený 

v kapitole 1.7.2. Čisté pohotové prostředky v tomto případě tvoří pouze hotovostní 

prostředky v pokladnách a peníze na bankovních účtech. 

 

Tabulka 8. Čisté pohotové prostředky (zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní 

zpracování) 

Poloţky 
2008 2009 2010 2011 2012 

(v tis. Kč) 

Pohotové peněţní prostředky 3 240 7 964 12 728 2 989 3 506 

Krátkodobé závazky 14 762 17 488 17 166 17 641 7 736 

Krátkodobé bankovní úvěry 300 100 5 000 4 125 5 225 

ČPP -11 822 -9 624 -9 438 -18 777 -9 455 

 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, ţe ukazatel společnosti za celé sledované období 

dosahuje značných záporných hodnot, největší podíl na tomto mají krátkodobé závazky 

společnosti. Krátkodobé závazky zejména tvoří závazky z obchodních vztahů a závazky 

k zaměstnancům, které dohromady v průměru tvoří 84,94% krátkodobých závazků. 

Z uvedených ukazatelů je zřejmé, ţe společnost není schopna uhradit své krátkodobé 

závazky, protoţe nemá dostatečné peněţní prostředky. V roce 2008 krátkodobé závazky 

a krátkodobé úvěry přesahují 3,64 krát peněţní prostředky, v roce 2009 je přesahují 1,2 

krát, v roce 2010 je přesahují o 74%, v roce 2011 je přesahují 6,28 krát a v roce 2012 je 

přesahují 2,69 krát.  

3.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Vychází se ze základních účetních výkazů společnosti BÁČA, Polička, s. r. o. za období 

2008 – 2012. K lepšímu zobrazení situace společnosti jsou ukazatelé porovnávány 

s největším konkurentem ŠVANDA PRIMA, s. r. o., konktrétněji uvedeném v kapitole 

2.3.1. 
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3.3.1 Ukazatelé rentability 

O ukazatele rentability se především zajímají investoři, protoţe vyjadřují ziskovost a 

výnosnost.  Zobrazují pozitivní či negativní vliv řízení aktiv, financování společnosti a 

likvidity na rentabilitu. 

 

Tabulka 9. Rentabilita (zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

Ukazatel (%) 2008 2009 2010 2011 2012 

ROI  6,39 4,61 1,14 4,07 4,35 

ROI - konkurence 6,97 0,95 0,75 1,52 0,02 

ROA 5,02 4,07 0,52 2,93 3,38 

ROA - konkurence 6,97 0,95 0,75 1,52 0,02 

ROA - odvětví 3,84 7,64 2,81 3,07 1,77 

ROE 8,82 7,16 0,81 2,33 5,33 

ROE - konkurence 23,40 3,10 0,74 1,38 -0,20 

ROE - odvětví 6,23 15,74 4,54 4,84 3,30 

ROS 1,53 1,48 0,16 1,10 1,54 

ROS - konkurence 2,47 0,34 0,30 0,49 -0,02 

 

Hodnoty ROI se u společnosti pohybují za celé sledované období v rozmezí 1,14 – 

6,39%, nejniţší hodnoty bylo dosaţeno v roce 2010 a naopak nejvyšší hodnoty bylo 

dosaţeno v roce 2008. Hodnoty ROI měly od roku 2008 – 2010 klesající vývoj, coţ 

bylo způsobeno růstem celkového kapitálu a zároveň poklesem výsledku hospodaření. 

Od roku 2011 však měly jiţ růstový vývoj, coţ způsobil pokles celkového kapitálu a 

zároveň růst výsledku hospodaření. Hodnoty ROI u konkurence se pohybovaly 

v rozmezí 0,02 – 6,97%. Přičemţ, stejně jako u společnosti BÁČA, Polička, s. r. o. 

dosáhla konkurence taktéţ nejvyšší hodnoty v roce 2008. Při srovnání hodnot ROI 

s konkurencí je viditelné, ţe společnost BÁČA, Polička, s. r. o. přesahuje svého 

konkurenta ve všech letech sledovaného období, aţ na rok 2008. 

 

Ukazatel ROA má ve sledovaném období stejný vývoj, jako ukazatel ROI, tedy ţe do 

od roku 2008 do roku 2010 zaznamenal klesající vývoj, avšak od roku 2011 do roku 
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2012 měl rostoucí vývoj. Hodnoty tohoto ukazatele se pohybují v rozmezí 0,52 – 

5,02%. Nejvyšší hodnoty bylo dosaţeno v roce 2008 a nejniţší hodnoty bylo dosaţeno v 

roce 2010. Hodnoty ukazatele ROA u konkurenta se pohybovaly v rozmezí 0,02 – 

6,97%. Při porovnání ukazatele ROA s konkurencí, je zřejmé, ţe společnost BÁČA, 

Polička, s. r. o. opět svého konkurenta přesahovala ve sledovaném období, pouze v roce 

2008 a 2010 dosahoval ukazatel niţších hodnot neţ u konkurence. Hodnoty ukazatele 

ROA v odvětví se pohybovaly v rozmezí 1,77 – 7,64%. Při porovnání ukazatele ROA 

s odvětvím je zřejmé, ţe společnost BÁČA, Polička, s. r. o. dosahuje převáţně niţších 

hodnot, pouze v roce 2008 a 2012 dosahoval ukazatel vyšších hodnot neţ u odvětví. 

 

Ukazatel ROE měl ve sledovaném období do roku 2010 klesající vývoj, ovšem od roku 

2011 měl rostoucí vývoj. Dosahoval hodnot v rozmezí 0,81- 8,82%, kdy nejniţší 

hodnoty dosáhl v roce 2010 a nejvyšší hodnosty dosáhl ukazatel v roce 2008. 

Konkurenční hodnoty ROE dosahují za sledované období -0,20 - 23,40%. Kdy nejniţší 

hodnoty bylo dosaţeno v roce 2012 a nejvyšší hodnoty bylo dosaţeno v roce 2008. 

S výjimkou roku 2008 společnost BÁČA, Polička, s. r. o. hodnotami ukazatele ROE 

přesahuje hodnoty konkurenční společnosti. Hodnoty ROE v odvětví dosahují hodnot 

v rozmezí 3,30 – 15,73%, při srovnání těchto hodnot s hodnotami společnosti BÁČA, 

Polička, s. r. o. je zřejmé, ţe společnost dosahuje převáţně niţších hodnot, pouze v roce 

2008 společnost převyšuje odvětví o 2,59 p.b. a v roce 2012 dosahoval ukazatel 

společnosti vyšších hodnot neţ u odvětví o 2,03 p.b. 

 

Stejně jako u předchozích ukazatelů, ukazatel ROS zaznamenal do roku 2010 klesající 

vývoj s následujícím růstem od roku 2011. Jeho hodnoty se pohybují v rozmezí 0,16 – 

1,54%. Nejniţší hodnoty bylo dosaţeno, stejně jako u předchozích ukazatelů v roce 

2010, avšak nejvyšší hodnoty bylo dosaţeno v roce 2012. Konkurenční hodnoty 

ukazatele ROS jsou v rozmezí -0,02 – 2,47%, kdy nejvyšší hodnoty bylo dosaţeno 

v roce 2008 a nejniţší hodnoty bylo dosaţeno v roce 2012. Ukazatelé společnosti 

BÁČA, Polička, s. r. o. přesahují konkurenční hodnoty v roce 2009 o 15,4 p.b., v roce 

2011 o 4,24 p.b. a v roce 2012 o 3,32 p.b. V roce 2008 naopak konkurence přesahuje 

společnost BÁČA, Polička, s. r. o. o 0,94 p.b. a v roce 2010 o 0,14 p.b. 
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3.3.2 Ukazatelé aktivity 

Pro analýzu ukazatelů jsou vyuţity poloţky rozvahy a z výkazů zisků a ztrát 

společnosti. Ukazatele lze vyjádřit pomocí počtu obratů a pomocí doby obratu. 

 

Tabulka 10. Ukazatelé aktivity – obrat (zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní 

zpracování) 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 

Obrat celkových aktiv 2,52 2,14 2,11 2,12 1,82 

Obrat celkových aktiv - 

konkurence 
2,21 1,99 1,86 2,26 1,80 

Obrat stálých aktiv 7,10 7,18 8,12 7,48 6,06 

Obrat stálých aktiv  - 

konkurence 
29,54 17,67 19,19 30,00 8,11 

Obrat zásob 7,03 7,80 8,18 7,98 6,35 

Obrat zásob - konkurence 3,01 3,22 2,84 3,31 2,91 

 

Hodnoty obratu celkových aktiv se u společnosti pohybují v rozmezí 1,82 – 2,52. 

Nejniţších hodnot ukazatel dosahoval v roce 2012 a nejvyšších hodnot dosahoval v roce 

2008. Hodnoty ukazatele společnosti mají klesající charakter, s výjimkou roku 2011, 

kdy hodnota ukazatele se nepatrně zvýšila oproti roku 2010. Konkurenční hodnoty 

ukazatele se pohybují v rozmezí 1,80 – 2,26. Za celé sledované období ukazatel obratu 

celkových aktiv společnosti BÁČA, Polička, s. r. o. dosahoval vyšších hodnot, 

s výjimkou roku 2011, neţ konkurenční ukazatel. Znamená to, ţe společnost efektivněji 

vyuţívala svá aktiva neţ konkurent. 

 

Hodnoty obratu stálých aktiv se pohybují v rozmezí 6,06 – 8,12, nejniţších hodnot 

ukazatel dosáhl v roce 2012 a naopak nejvyšších hodnot dosáhl v roce 2010. Ukazatel 

měl do roku 2010 rostoucí vývoj, od roku 2011 měl však vývoj klesající. Konkurenční 

hodnoty ukazatele se pohybují v rozmezí 8,11 - 30,00. Při porovnání ukazatele 

s konkurenční společnosti je zřejmé, ţe konkurenční společnost dosahuje mnohem 

vyšších hodnot, coţ znamená, ţe efektivněji vyuţívá svůj dlouhodobý majetek. I přes 

to, ukazatel obratu stálých aktiv společnosti dosahuje vyšších hodnot neţ ukazatel 

obratu celkových aktiv, coţ je pro společnost příznivé.  
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Ukazatel obratu zásob dosahuje za sledované období hodnot v rozmezí 6,35 – 8,18. 

Nejniţších hodnot dosáhl v roce 2012 a nejvyšších hodnot pak ukazatel dosáhl v roce 

2010. Konkurenční hodnoty ukazatele se pohybují v rozmezí 2,84 – 3,31. Nejniţších 

hodnot konkurence dosáhla v roce 2010 a naopak nejvyšších hodnost dosáhla v roce 

2011. Společnost BÁČA, Polička, s. r. o. dosahuje za celé sledované období vyšších 

hodnot neţ konkurence, coţ značí, ţe společnost efektivněji vyuţívá své zásoby neţ 

konkurent.  

  

Tabulka 11. Ukazatelé aktivity – doba obratu (zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní 

zpracování) 

Ukazatel (dny) 2008 2009 2010 2011 2012 

Doba obratu zásob 51 46 44 45 55 

Doba obratu zásob - konkurence 119 111 126 108 123 

Doba obratu pohledávek 26 37 33 64 66 

Doba obratu pohledávek - 

konkurence 
24 39 37 18 24 

Doba obratu krátkodobých závazků 54 71 66 71 38 

Doba obratu krátkodobých závazků - 

konkurence 
109 28 22 14 20 

 

Doba obratu zásob společnosti BÁČA, Polička, s. r. o. se pohybuje v rozmezí 44 – 55 

dní. Do roku 2010 měla klesající vývoj, kdy v roce 2010 dosáhla nejniţší doby obratu, 

tento klesající vývoj byl způsoben poklesem stavu zboţí a nedokončené výroby. Od 

roku 2011 začala doba obratu růst, v roce 2012 doba obratu zásob trvala 55 dní. Tento 

nárůst byl způsoben především nárůstem mnoţství zboţí. Doba obratu zásob je mnohem 

niţší neţ u konkurenční společnosti, ta vykazuje dobu obratu zásob v rozmezí 108 - 126 

dní. 

 

Doba obratu pohledávek společnosti má z dlouhodobého hlediska růstový vývoj, 

v roce 2012 trvala doba obratu pohledávky 66 dní, coţ v roce 2008 trvala pouze 26 dní. 

Doba obratu tak vzrostla za celé sledované období o 40 dní. Znamená to, ţe odběratelé 

nehradí v roce 2012 pohledávky společnosti tak rychle, jak tomu bylo v roce 2008. 
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Výsledky jsou pro společnost varujícím signálem. I konkurenční hodnoty ukazatele jsou 

na tom lépe, neboť dosahují rozmezí pouze 18 – 39 dní. 

 

Doba obratu krátkodobých závazků společnosti má kolísající vývoj, nejvyšších 

hodnot dosahuje v letech 2009 a 2011, kdy doba obratu krátkodobých závazků činila 71 

dní. Znamená to, ţe společnost průměrně odkládala platbu svých závazků o 71 dní, 

mohla tak společnost čerpat bezplatný obchodní úvěr. Obecně platí, ţe pro společnost je 

výhodné, kdyţ doba obratu závazků je vyšší neţ doba obratu pohledávek. Coţ po celé 

sledované období splňuje, s výjimkou roku 2012, kdy doba obratu krátkodobých 

závazků byla niţší neţ doba obratu pohledávek a to o 28 dní.  

 

3.3.3 Ukazatelé zadluţenosti 

Ukazatelé zadluţenosti pomáhají zhodnotit, jaké zdroje společnost vyuţívá. Zda více 

vyuţívá vlastních či cizích zdrojů. Ke zhodnocení se vyuţívá ukazatele celkové 

zadluţenosti a koeficientu samofinancování. 

 

Celková zadluţenost a koeficient samofinancování 

Hodnoty celkové zadluţenosti a koeficientu samofinancování jsou uvedené do tabulky. 

Nenulové hodnoty časového rozlišení způsobují, ţe součet se nerovná 100%. 

 

Tabulka 12. Celková zadluţenost a koeficient samofinancování (zdroj: Výroční zprávy 

společnosti, vlastní zpracování) 

Ukazatel (%) 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková zadluţenost 55,63 54,92 58,13 53,17 47,93 

Celková zadluţenost - konkurence 76,92 78,36 24,87 18,44 77,63 

Koeficient samofinancování 44,39 44,21 41,15 45,94 50,80 

Koeficient samofin. - konkurence 23,39 21,63 75,12 81,73 22,35 

 

Z tabulky je patrné, ţe ve většině let vyuţívá k financování převáţně cizí zdroje, pouze 

v roce se situace změnila, kdy vyuţívala více vlastního kapitálu neţ cizího. U celkové 

zadluţenosti převaţuje sestupný vývoj, s výjimkou roku 2010, kdy celková zadluţenost 
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vzrostla z důvodu, ţe došlo k nárůstu krátkodobých úvěrů o 4 900 000 Kč. Celková 

zadluţenost by se dle doporučené hodnoty měla pohybovat v rozmezí 50 - 70 %, coţ 

společnost splňuje ve všech sledovaných letech, s výjimkou roku 2012, kdy tato 

hodnota klesla na 47,93%. Vyuţívání cizího kapitálu tak umoţňuje společnosti, tzv. 

daňový štít. Koeficient samofinancování má doporučenou minimální hodnotu 30%., 

kterou společnost splňuje v celém sledovaném období. Při srovnání hodnot společnosti 

s hodnotami konkurence je zřejmé, ţe konkurenční společnost vyuţívá v letech 2008, 

2009 a 2012 z více jak 70% cizí zdroje. Naopak v letech 2010 a 2011 konkurence 

vyuţívá cizí zdroje k financování z méně jak 25%. 

 

Úrokové krytí 

 

Tabulka 13. Úrokové krytí (zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 

Úrokové krytí (EBIT/nákl.úroky) 4,66 3,56 1,38 3,58 4,73 

 

Za celé sledované období společnost dosahuje dostatečně velkých hodnot úrokového 

krytí, znamená to, ţe je schopna ze svého zisku bez problémů hradit náklady na 

vypůjčené cizí zdroje. V případě, ţe by hodnota úrokového krytí byla rovna 1, 

znamenalo by to, ţe společnost musí pouţít celý svůj zisk na úhradu nákladových 

úroků. Toto se však za celé sledované období nestalo, coţ je pro společnost pozitivní. 

Nejniţší hodnoty společnost dosahovala v roce 2010 z důvodu značného poklesu zisku, 

kdy se dostala i pod bankovní standard (podle bankovního standardu by hodnota měla 

dosahovat minimálně hodnoty rovné 3). Nejvyšší hodnoty společnost dosáhla v roce 

2012, a to z důvodu sníţení nákladových úroků, které za sledované období dosahovaly 

nejniţší hodnoty.  
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3.3.4 Ukazatelé likvidity 

Pomocí ukazatelů likvidity lze zkoumat, jak je společnost schopna pomocí svých 

oběţných aktiv hradit své krátkodobé závazky.  

 

Tabulka 14. Likvidita (zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

Ukazatel 2008 2009 2010 2011 2012 

Běţná likvidita 1,64 1,62 1,92 1,71 3,63 

Běţná likvidita - konkurence 1,32 5,53 7,61 9,85 7,64 

Běţná likvidita - odvětví 1,29 1,47 1,50 1,51 1,42 

Pohotová likvidita 0,70 0,98 1,24 1,07 2,19 

Pohotová likvidita - konkurence 0,23 1,68 2,08 2,55 1,47 

Pohotová likvidita - odvětví 0,88 1,04 1,09 1,11 1,00 

Okamţitá likvidita 0,21 0,45 0,74 0,17 0,45 

Okamţitá likvidita - konkurence 0,05 0,33 0,43 1,29 0,26 

Okamţitá likvidita - odvětví 0,09 0,14 0,15 0,14 0,14 

 

Podle doporučených hodnot by se měla hodnota běţné likvidity pohybovat v rozmezí 

1,5 – 2,5. V doporučených hodnotách se společnost pohybuje celou sledovanou dobu. V 

roce 2012 dosahovala společnost nejvyšší hodnoty běţné likvidace 3,63. Nejniţších 

hodnot dosahovala společnost v roce 2009, a to 1,62.  Hodnoty ukazatele běţné 

likvidity mají rostoucí tendenci, s výjimkou roku 2011. Dle ukazatele běţné likvidity 

lze konstatovat, ţe společnosti nehrozí platební neschopnost díky dostatku oběţných 

aktiv, kterými lze uhradit krátkodobé závazky. Avšak při porovnání s konkurenční 

společností dosahuje společnost BÁČA, Polička, s. r. o. podstatně niţších hodnot. 

Konkurenční hodnoty běţné likvidity se pohybují v rozmezí 1,32 – 9,85. Při porovnání 

hodnot společnosti s hodnotami běţné likvidity v odvětví dosahuje společnost po celé 

sledované období vyšších hodnot. Hodnoty v odvětví se pohybují v rozmezí 1,29 – 1,51. 

Nejniţších hodnot dosahuje odvětví v roce 2008, naopak nejvyšší hodnoty dosahuje 

odvětví v roce 2011. 
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Hodnoty pohotové likvidity by měly být vyšší nebo rovné jedné. Tohoto doporučení 

dosahuje společnost pouze v letech 2010 aţ 2012. První dva roky jsou hodnoty pod 

doporučenou hodnotou, protoţe krátkodobé pohledávky a finanční majetek dostatečně 

nepokrývají krátkodobé závazky. Hodnoty pohotové likvidity se pohybují v rozmezí 

0,70 – 2,19 a mají rostoucí tendenci, s výjimkou roku 2010. Nejvyšší hodnoty 2,19 je 

dosaţeno v roce 2012 a nejniţší hodnoty 0,70 je dosaţeno v roce 2008. Konkurenční 

hodnoty pohotové likvidity se pohybují v rozmezí 0,23 – 2,55. Společnost BÁČA, 

Polička, s. r. o. přesahovala v roce 2008 a 2012 hodnoty konkurenční společnosti, avšak 

v letech 2009, 2010 a 2011 konkurence dosahuje lepších hodnot. Ve srovnání 

s hodnotami společnosti BÁČA, Polička, s. r. o. s hodnotami v odvětví, dosahuje 

společnost v letech 2010 a 2012 vyšších hodnot, avšak v letech 2007, 2008, 2011 

zaznamenává lehce niţší hodnoty. Hodnoty v odvětví se pohybují v rozmezí 0,88 – 

1,11. Nejniţší hodnoty odvětví dosahuje stejně jako společnost i konkurence v roce 

2007. Nejvyšší hodnoty odvětví dosahuje v roce 2011. 

 

Okamţitá likvidita by měla být v rozmezí 0,2 - 0,5. Toto doporučení společnost 

splňuje ve všech sledovaných období s výjimkou roku 2011, kdy hodnota klesla pro 

doporučenou hodnotu, znamená to, ţe společnost by nebyla schopna uhradit své veškeré 

krátkodobé závazky a mohla by se dostat do platební neschopnosti. V roce 2010 

okamţitá likvidita dokonce překročila doporučené hodnoty. Hodnoty okamţité likvidity 

se pohybují v rozmezí 0,17 – 0,74. Konkurenční hodnoty okamţité likvidity se pohybují 

v rozmezí 0,05 – 1,29. Společnost BÁČA, Polička, s. r. o. přesahovala za celé sledované 

období, s výjimkou roku 2011, hodnoty konkurenční společnosti. Při srovnání okamţité 

likvidity společnosti a okamţité likvidity v odvětví, společnost za celé sledované období 

dosahuje vyšších hodnot. Hodnoty v odvětví se pohybují v rozmezí 0,09 – 0,15. 

Nejvyšší hodnoty odvětví dosahuje stejně jako společnost v roce 2010. Nejniţších 

hodnot dosahuje odvětví v roce 2008, naopak nejvyšší hodnoty dosahuje odvětví v roce 

2010. 
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3.4 Analýza soustav ukazatelů 

Poslední část finanční analýzy je věnována analýze soustav ukazatelů, které dokáţí 

zhodnotit finanční situaci společnosti jedním číslem. 

 

3.4.1 Altmanův model 

Pro výpočet byl pouţit vzorec vypsaný v kapitole 2.9.1. V níţe uvedené tabulce jsou 

uvedeny hodnoty Altmanova modelu včetně dílčích zaokrouhlených výsledků. 

 

Tabulka 15. Altmanův model (zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

Poloţky 2008 2009 2010 2011 2012 

X1  

(ČPK/Aktiva) 
0,24 6,96% 0,26 8,28% 0,24 7,02% 0,20 4,76% 0,38 9,16% 

X2  

(Neroz.HV/Aktiva) 
0,32 9,28% 0,34 10,83% 0,34 9,94% 0,36 8,57% 0,41 9,88% 

X3 

(EBIT/Aktiva) 
0,06 1,74% 0,06 1,91% 0,18 5,26% 0,41 9,76% 0,43 10,36% 

X4 

(Vl.kap./Cizí zdr.) 
0,79 22,90% 0,81 25,80% 0,71 20,76% 0,86 20,48% 1,06 25,54% 

X5  

(Tržby/Aktiva) 
2,52 73,04% 2,14 68,15% 2,11 61,70% 2,12 50,48% 1,75 42,17% 

Z 3,45 100% 3,14 100% 3,42 100% 4,20 100% 4,15 100% 

 

Podle Altmanova indexu hodnoty pohybující se v rozmezí 1,2 – 2,9 se společnost 

nachází v tzv. šedé zóně, kdy společnost není ohroţena bankrotem. Z výše uvedené 

tabulky lze vyčíst, ţe společnost BÁČA, Polička, s. r. o. značně přesahuje hodnoty šedé 

zóny, coţ je velmi pozitivní informace. Nejlepších výsledků dosahuje v posledních 

dvou letech. Nejniţší hodnoty dosahuje v roce 2009, ale i přesto hodnota přesahuje 

šedou zónu o 24%. Z výsledků lze usoudit, ţe společnosti nehrozí bankrot. Výsledky 

však mohou být zkreslené, protoţe Altmanův index byl sestavován pro americké 

společnosti. Po celé sledované období se nejvíce na hodnotě indexu podílí obrat aktiv. 

V roce 2008 ze 73,04%, v roce 2009 ze 68,15%, v roce 2010 ze 61,70%, v roce 2011 z 

50,48% a v roce 2012 ze 42,17%.  
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3.4.2 Index IN05 

Pro výpočet Indexu IN05 byl pouţit vzorec uvedený v kapitole 2.9.2., který je určen pro 

české společnosti a tak lépe hodnotí finanční situaci sledované společnosti. 

 

Tabulka 16. Index IN05 (zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 

Poloţky 2008 2009 2010 2011 2012 

X1 

 (Celková aktiva/Cizí zdroje) 
1,80 1,82 1,72 1,88 2,07 

X2 

 (EBIT/nákladové úroky) 
4,67 3,56 1,39 3,58 4,73 

X3 

(EBIT/Celková aktiva) 
0,06 0,06 0,18 0,41 0,43 

X4 

(Výnosy/Celková aktiva) 
2,52 2,14 2,11 2,12 1,75 

X5 

(OA/(KZ +KBU) 
1,61 1,62 1,48 1,38 2,16 

IN05 1,33 1,21 1,57 2,58 2,73 

 

Z tabulky je patrné, ţe v prvních třech letech se společnost pohybuje v šedé zóně, 

v letech 2011 a 2012 však ukazatel přesahuje hodnotu šedé zóny. Společnost ve 

zkoumaných obdobích vykazuje spíše rostoucí vývoj, coţ je velice pozitivní vzhledem 

ke stále se zhoršující ekonomické situaci ve stavebním odvětví. Pouze v roce 2009 

poklesl ukazatel oproti roku 2008. Pro lepší přehlednost je uveden pozitivní vývoj 

ukazatele v grafu. Společnosti tedy s největší pravděpodobností nehrozí bankrot a bude 

tvořit hodnotu pro vlastníky. 

 

Graf 3. Vývoj IN05 (zdroj: Výroční zprávy společnosti, vlastní zpracování) 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS ŘEŠENÍ 

Poslední část bakalářské práce je věnována komplexnímu zhodnocení výsledků 

z provedené finanční analýzy, na závěr budou uvedeny návrhy, které by měly 

společnosti napomoci odstranit nedostatky zjištěné z finanční analýzy. Společnost by 

měla být schopna na základě zjištěných výsledků a navrţených řešení zajistit, aby jiţ 

negativních výsledků nedosahovala nebo je popřípadě sníţila na minimum.  

4.1 Souhrnné zhodnocení výsledků finanční analýzy 

Na základě výsledků z finanční analýzy provedené v přechozí kapitole lze nyní 

souhrnně zhodnotit finanční situaci společnosti BÁČA, Polička, s. r. o. za období od 

roku 2008 aţ do roku 2012. Vypočítané výsledky byly porovnávány s doporučenými 

hodnotami dle teoretické části, s hodnotami konkurence a s hodnotami odvětví. 

V mnoha zkoumaných ukazatelích společnost dosáhla pozitivních výsledků, avšak 

v několika ukazatelích dosahovala negativních výsledků, kterým je třeba věnovat 

pozornost. Souhrnné zhodnocení bude rovněţ slouţit jako podklad pro návrhy řešení, 

které by měly odstranit nedostatky.  

 

4.1.1 Interpretace výsledků finanční analýzy 

Z provedené analýzy bylo zjištěno velké mnoţství hodnot. Pro lepší orientaci a 

přehlednost je níţe uvedena tabulka, která zeleně označuje splnění doporučených 

hodnot nebo převýšení oborového průměru u jednotlivých ukazatelů. Červená pole 

upozorňují na negativní výsledky, kterým by se měla věnovat pozornost a měla by 

proběhnout náprava. Ţlutá pole pak představují střed, kdy výsledky bezprostředně 

neohroţují existenci společnosti, společnost by se s výsledky neměla spokojit, ale 

naopak by se měla snaţit tyto výsledky zlepšit.  
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Tabulka 17. Souhrnný přehled získaných výsledků (zdroj: vlastní zpracování) 

BÁČA, Polička s. r. o. 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Rozdílové ukazatelé 

Čistý pracovní kapitál      

Čisté pohotové prostředky      

Čistý peněţně-pohledávkový fond      

Ukazatelé rentability 

Rentabilita celkových aktiv   !   

Rentability vlastního kapitálu   !   

Rentabilita trţeb   !   

Rentabilita vloţeného kapitálu   !   

Ukazatelé likvidity 

Běţná likvidita      

Pohotová likvidita      

Okamţitá likvidita      

Ukazatelé aktivity 

Doba obratu pohledávek  !  !  

Doba obratu závazků      

Doba obratu zásob    ! ! 

Ukazatelé zadluţenosti 

Celková zadluţenost     ! 

Koeficient samofinancování      

Úrokové krytí   !   

Soustavy ukazatelů 

Altmanův index      

Index IN05 ! ! !   
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Z analýzy je zřejmé, ţe celková aktiva společnosti ve sledovaném čase nejdříve 

vzrostla a od roku 2011 začala klesat. Z dlouhodobého hlediska, lze usoudit, ţe i přes 

pokles aktiv v roce 2011 a 2012 byla aktiva stále vyšší oproti roku 2008, tento nárůst 

byl zapříčiněný uzavřením společnosti krátkodobého úvěru (přísun peněţních 

prostředků na bankovní úvěr) v roce 2010. Proto se dá do budoucna předpokládat další 

pokles aktiv, aţ bude společnost úvěr splácet. Na celkových aktivech se dlouhodobý 

hmotný majetek v průměru podílí z 29,76%, takto vysoký podíl je z důvodu vlastnictví 

baumarketu.  Dlouhodobý hmotný majetek má klesající vývoj, s výjimkou roku 2011 a 

2012, kdy společnost investovala do rozšíření svého baumarketu a stavebních strojů. 

Oběţná aktiva tvoří v průměru 69,34% z celkových aktiv. A kopírují stejný vývoj jako 

u celkových aktiv.  

 

Protoţe u rozvahy platí bilanční rovnice (aktiva se musejí rovnat pasivům), vývoj 

nárůstu a poklesu celkových pasiv je logicky stejný jako vývoj u celkových aktiv. 

Vlastní kapitál v průměru za celé sledované období tvoří 45,36% celkových pasiv a 

nijak rapidně se neměnil za celé sledované období. Z dlouhodobého hlediska se dá říct, 

ţe má mírně rostoucí vývoj, z důvodu ţe zisk z běţného účetního období je ponecháván 

do dalších let v nerozděleném hospodářském výsledku minulých let. Cizí zdroje tvoří 

v průměru 53,96% za celé sledované období celkových pasiv. Cizí zdroje s výjimkou 

roku 2010 mají klesající vývoj. Nejvíce se na poklesu cizích zdrojů podílí v roce 2011 

splacení bankovních úvěrů a v roce 2012 splacení krátkodobých závazků.  

 

Z analýzy výkazu zisků a ztráty je zřejmé, ţe společnost z obchodní činnosti má stále 

niţší trţby, v procentním vyjádření tak klesly za celé sledované v období v průměru 

oproti hodnotě roku 2008 o 32,98%. S poklesem prodeje zboţí tak poklesly i náklady na 

prodané zboţí. Společnosti se dařilo pozitivně sniţovat náklady, aniţ by došlo k poklesu 

trţeb, proto její obchodní marţe v čase rostla. Společnosti také klesají výkony ze 

stavební činnosti, pokles je však menší neţ u obchodní činnosti, a to o 28,07%  za 

celkové sledované období. Celkově tak poklesl i výsledek hospodaření za běţnou 

činnost, klesl tak o 27%. A však stále dosahuje kladných hodnot. Na poklesu výsledků 

hospodaření má zejména zásluhu nepříznivý vývoj ekonomiky ve stavebnictví. 
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Z výše uvedené tabulky 17. je zřejmé, ţe pro společnost nedopadla dobře analýza 

rozdílových ukazatelů. Znamená to, ţe společnost má nepříznivé mnoţství 

krátkodobých aktiv, vzhledem k velikosti krátkodobých závazků. Pouze u čistého 

pracovního kapitálu dosahuje za celé sledované období kladných hodnot. To je 

způsobeno vysokým mnoţstvím zásob společnosti. Při vyloučení málo likvidních zásob 

společnost uţ nemá dostatečné mnoţství likvidních krátkodobých aktiv na pokrytí 

krátkodobých závazků a bankovních úvěrů. Toto je způsobeno zejména nedostatečným 

mnoţstvím peněţních prostředků společnosti. 

 

Výsledky ukazatelů rentability jsou pozitivní. Rentabilita vyjadřuje, jak efektivně 

dokáţí manaţeři společnosti hospodařit se zdroji a aktivy společnosti při tvorbě zisku. 

Varovných hodnost společnost dosahuje pouze v roce 2010, kdy ukazatelé jiţ nemají 

tak příznivé výsledky jako v jiných letech. Tento jev byl způsobený velmi nízkým 

ziskem.  

 

Ukazatelé likvidity vyjadřují jak nepříznivé výsledky, tak i příznivé výsledky. Co se 

týče běţné likvidity, společnost dosahovala kladných výsledků celé sledované období. 

U pohotové likvidity se jiţ objevují varovné signály, kdy společnost největší problémy 

s pohotovou likviditou měla v letech 2008 a 2009, kdy ukazatelé klesly pod 

doporučenou hodnotu. Okamţitá likvidita dosahuje negativních výsledků v roce 2011. 

Celkově se dá, ale říct, ţe všichni ukazatelé likvidity mají růstovou tendenci. Coţ je pro 

společnost a její věřitele pozitivní zjištění. 

 

U analýzy ukazatelů aktivity by se společnost měla zaměřit zejména na poslední dva 

roky, kdy ukazatelé dosahují varovných či nepříznivých hodnot. Doba obratu zásob se 

poslední roky zvyšuje, coţ je způsobeno nárůstem zboţí a nedostatečným nárůstem 

trţeb za zboţí. Doba obratu pohledávek se poslední dva roky zvyšuje, coţ značí, ţe 

odběratelé odkládají čím dál více úhrady společnosti. 

 

Analýza zadluţenosti dopadla pro společnost pozitivně. Ve všech sledovaných letech 

dosahuje příznivých hodnot. Znamená to, ţe umí efektivně vyuţívat vlastní i cizí zdroje 
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financování a zároveň si umí udrţet dostatečnou důvěryhodnost vůči věřitelům, 

dodavatelům, atd.   

 

Pozitivních výsledků dosahuje společnosti u soustav ukazatelů, podle Altmanova 

indexu se hodnoty společnosti nacházejí nad hranicí šedé zóny, coţ znamená, ţe podle 

modelu není společnost ohroţena bankrotem. Podle přísnějšího a upraveného indexu 

pro českou ekonomiku IN05, společnost v prvních třech letech se nacházela v šedé 

zóně, ovšem ji nehrozil bankrot, v posledních dvou letech znovu ukazatel přesahuje 

hodnotu šedé zóny. Ukazatel má dokonce i rostoucí vývoj, tudíţ se dá očekávat 

v dalších letech znovu příznivý vývoj. 

 

4.1.2 SWOT analýza 

SWOT analýza umoţňuje společnosti vyhodnotit slabé a silné stránky, zaměřit se na 

příleţitosti a hrozby. 

 

Obr. 2. SWOT analýza (vlastní zpracování) 
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4.2 Návrhy na zlepšení současného stavu společnosti 

Z provedené finanční analýzy, nevyplývá, ţe by společnost byla existenčně ohroţena, 

byly zjištěny nedostatky, jejichţ odstranění povede k zlepšení finanční situace podniku. 

 

4.2.1 Řízení pohledávek 

Společnost má poměrně vysoké mnoţství krátkodobých pohledávek.  Za celé sledované 

období se společnosti zvýšily krátkodobé pohledávky od roku 2008 do roku 2012 o 

6 225 000 Kč, v procentech tak vzrostly o 86,30%. Krátkodobé pohledávky se podílí na 

celkových oběţných aktivech procentuálně v rozmezí 26,33 – 52,91%. V tomto případě 

bych doporučovala společnosti průběţné sledování a řízení pohledávek, které by vedlo 

ke sníţení stavu krátkodobých pohledávek.  

 

Společnosti BÁČA, Polička, s. r. o. bych doporučovala tři kroky při řízení pohledávek: 

 

1. Předcházet problémovým pohledávkám  

Základním pravidlem při řízení pohledávek je předcházet problémovým pohledávkám a 

předcházet tak jejich následnému vymáhání, coţ by znamenalo další náklady pro 

společnost. Společnost by si měla před uzavřením obchodního kontraktu ověřit platební 

schopnosti nového zákazníka. Informace lze získat veřejně na internetu například 

z obchodního rejstříku, z databáze dluţníků a neplatičů nebo z rejstříku Ministerstva 

financí (ARES). Pokud by zjistila u potenciálního zákazníka moţné platební problémy, 

doporučovala bych společnosti volit platbu předem nebo zálohovou platbu. 

 

Dále by si měla své dlouhodobé odběratele rozdělit do tří skupin odběratelů: 

a) VIP odběratelé – tito odběratelé jsou vysoce cenění zákazníci. Společnosti přinášejí 

vysoké zisky a velký objem zakázek. Vţdy a včas platí pohledávky. Těchto odběratelů 

by si měla společnost dostatečně váţit, je zde moţné například poskytnout slevy na 

zboţí, atd.   

b) běţní odběratelé – tito odběratelé nepřinášejí společnosti takové zisky a zakázky jako 

VIP odběratelé, přesto ale není problém s jejich úhradou pohledávek 
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c) negativní odběratelé – tito odběratelé nehradí včas pohledávky společnosti, je třeba 

tyto odběratele tedy více sledovat a více u nich vymáhat úhrady, coţ samozřejmě 

zvyšuje i náklady společnosti. U těchto odběratelů by měla společnost upřednostňovat 

platbu předem nebo platbu v hotovosti. 

 

2. Sledování splatnosti pohledávek 

Společnost BÁČA, Polička, s. r. o. v roce 2008 měla 2 083 000 Kč pohledávek po lhůtě 

splatnosti 180 dnů, avšak v roce 2012 měla jiţ 2 976 000 Kč pohledávek po lhůtě 

splatnosti 180 dnů, coţ je nárůst o 30,01%. V roce 2012 měla společnosti z celkových 

pohledávek 45,24% pohledávek po lhůtě splatnosti. Společnost by proto měla 

důsledněji kontrolovat splatnost pohledávek a platební morálku svých odběratelů. 

Pokud není pohledávka uhrazena do okamţiku splatnosti, je třeba okamţitě a důsledně 

pracovat na její úhradě.  

 

3. Vymáhání pohledávek 

Třetím krokem, kterým by se společnost měla věnovat při řízení pohledávek, je 

vymáhání neuhrazených pohledávek. Společnosti bych doporučovala jednoduchý 

systém, kdy nejprve pokud nedojde k úhradě pohledávky do doby splatnosti, bude 

odběrateli zaslán dopis s upomínkou a prodlouţením lhůty splatnosti o 14 dní. Pokud 

ani po první upomínce nedojde k úhradě, bude odběrateli zaslána druhá upomínka s 

poţadavkem okamţitého uhrazení. Pokud nedojde k úhradě pohledávky ani po dvou 

upomínkách, zašle společnost poslední třetí upomínku dluţníkovi s informací, ţe 

pohledávka bude předána k soudnímu vymáhání.  

 

Soudní vymáhání můţe být však pro společnost nákladné a zdlouhavé, je třeba zaplatit 

5% soudní poplatek a předem náklady právního zástupce a přesto společnost nemá 

jistotu úhrady pohledávky. Je třeba zváţit, u jak velké pohledávky se společnosti tento 

postup vyplatí. Proto u pohledávek niţších hodnot bych doporučovala společnosti 

moţnost odkupu pohledávky. Společnost, která se specializuje na odkup pohledávek, 

odkoupí od společnosti pohledávku ve výši 90 – 50% z její hodnoty. Výše odkupní ceny 

závisí na druhu a stáří pohledávky. Společnost má tak jistotu alespoň částečné úhrady 

pohledávky bez vynaloţení dalších nákladů. 



70 

 

 

 

 

Pokud se systém sledování pohledávek stane běţnou činností, napomůţe 

k efektivnějšímu vymáhání pohledávek. Je třeba být ve stálém kontaktu s dluţníky a 

projevovat skutečný zájem na rychlém vyřízení věci.   

 

4.2.2 Marketing 

Marketing je v dnešní době velmi důleţitý, i přesto ho společnost dosti zanedbává.  

Společnost své zboţí a sluţby propaguje: 

 direkt marketing – obchodní zástupce zajišťuje osobním kontaktem prodej 

 internetové stránky 

 

1. Direkt marketing 

Společnost vysílá své obchodní zástupce, aby uzavírali nové smlouvy o spolupráci 

s potencionálními odběrateli - maloobchody. Po uzavření smlouvy o spolupráci si poté 

maloobchod objedná zboţí, které vystaví ve svých prostorách. V tomto případě bych 

doporučovala společnosti vytvořit kvalitní katalogové prospekty, popřípadě vzorky, 

které budou moci u odběratele zůstat pro jeho potřeby při prodeji zboţí. Takto bude 

moci maloobchod nabízet svým zákazníkům veškerý sortiment společnosti BÁČA, 

Polička, s. r. o. a nebude omezen pouze na zboţí, které má umístěné ve svých 

prostorách. Tisk katalogů se pohybuje v rozmezí 30 – 50 Kč za kus, můţeme pokládat 

za variabilní náklad závislý na počtu katalogů. Grafický návrh padesátistránkového 

katalogu se pohybuje v rozmezí 9 800 – 16 600 Kč, můţeme pokládat za fixní náklad. 

Průměrné celkové náklady společnosti na výtisk 100ks katalogů by činily 13 200 Kč. 

 

2. Internetové stránky 

Jako velký nedostatek u internetových stránek shledávám chybějící e-mailové adresy 

pro případný kontakt. Dále bych společnosti doporučovala doplnit více informací o její 

obchodní činnosti.  
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3. Podpora prodeje 

Dále bych společnosti doporučovala umístění reklamy do místního tisku. V případě 

baumarketu bych společnosti doporučovala zavést věrnostní kartičky, kdy by kaţdý 

zákazník na kartičku sbíral věrnostní body za nákup, za které by při určitém mnoţství 

zboţí dostal slevu popřípadě dárek.  

 

4.2.3 Trţby 

Při porovnání trţeb společnosti s velikostí trţeb konkurenční společnosti, bylo zjištěno, 

ţe společnost BÁČA, Polička, s. r. o. dosahuje značně niţších trţeb neţ konkurence, 

v průměru tak dosahuje o  39,2% méně trţeb, neţ je schopna dosáhnout konkurence. 

Tento problém by se mohl částečně vyřešit posílením marketingu, jak je uvedeno 

v kapitole 4.2.2. Dále bych společnosti doporučovala: 

 

Zaloţení internetového prodeje – e-shop 

Vzhledem k tomu, ţe společnost vlastní baumarket, kde má na skladě dostatečné 

mnoţství zboţí, měla by uvaţovat o moţnosti prodeje tohoto zboţí přes internetové 

stránky. Náklady vynaloţené na zavedení e-shopu se pohybují v rozmezí 30 000 – 

100 000 Kč podle náročnosti e-shopu. Vzhledem k velké rozmanitosti sortimentu zboţí 

společnosti bude třeba investovat do náročnějšího e-shopu, i přesto tento krok by přinesl 

pro společnost několik výhod: 

a) rozšíření potencionálních zákazníků – momentálně je společnost omezena mnoţstvím 

zákazníkům, kterým můţe své výrobky nabízet, při zřízení internetového prodeje, můţe 

oslovit mnohem větší mnoţství potencionálních zákazníků 

b) rozšíření prodeje po celé České republice – společnost nyní působí v Pardubickém 

kraji, kde má i sídlo, nejvíce je známá v okolí Poličky, kde je postaven baumarket. 

Pomocí e-shopu lze nabízet zboţí po celé České republice, v případě zájmu můţe 

rozšířit i nabídku do Slovenské republiky.  

c) moţnost propagace akčních výrobků – díky vlastnímu internetovému obchodu můţe 

společnost umísťovat na své webové stránky reklamní bannery s akčním zboţím. 

Upozorní tak zákazníky cíleně na zboţí, které chce co nejdříve prodat. Dále je moţné, 

aby umístila na webové stránky moţnost odběru novinek, v praxi to znamená, ţe 
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návštěvník internetového obchodu se můţe přihlásit k odebírání novinek a na mail mu 

budou chodit aktuální newslettery s výhodnou aktuální nabídkou, atd. 

 

Pozáruční servis zboţí 

Vzhledem k velikosti prostor, které společnost vlastní, bych doporučovala zváţit 

moţnost rozšíření nabídky sluţeb o pozáruční servis zboţí. Díky tomuto by si 

společnost lépe udrţela stávající klientelu, zákazníci by tak veškeré potřebné sluţby 

měli na jednom místě. Dále by to pomohlo společnosti získat nové zákazníky. 

V případě, kdy by zákazník přinesl na opravu zboţí, u kterého by jiţ oprava byla 

nevýhodná, společnost by tak mohla rovnou nabídnout zákazníkovi své nové zboţí. 

V tomto případě bude muset společnost zaměstnat servisního technika. V případě, ţe by 

společnost vyplácela zaměstnanci 18 000 Kč hrubého měsíčně, celkové měsíční náklady 

na zaměstnance by činily 24 120 Kč. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo provést finanční analýzu společnosti BÁČA, Polička, s. r. 

o. během pětiletého období od roku 2008 aţ 2012, ze získaných výsledku pak 

interpretovat současný stav společnosti a navrhnout řešení ke zlepšení finanční situace a 

k nápravě nedostatků.  

 

Bakalářská práce byla rozdělena do čtyř hlavních částí. První část práce je věnována 

představení společnosti BÁČA, Polička, s. r. o., kde je přiblíţen její předmět podnikání. 

Zároveň v první části je provedena analýza vnějšího okolí společnosti. Konkrétně je 

jedná o PEST analýzu, kde jsou uvedeny politicko-legislativní faktory, sociální faktory, 

ekonomické faktory a technologické faktory, které ovlivňují rozhodování společnosti. 

Dále se jedná o Porterovu analýzu, která analyzuje faktory ovlivňující vyjednávací 

pozici společnosti v odvětví. Nakonec byla provedena SWOT analýza silných a slabých 

stránek, příleţitostí a hrozeb společnosti. 

 

Druhá část byla věnována teoretickým východiskům, která definují předmět finanční 

analýzy a její cíle, uţivatelé finanční analýzy, zdroje dat potřebné k sestavení analýzy a 

hlavně definuje metody, které budou pouţity při zpracovávání finanční analýzy. 

 

Ve třetí části bakalářské práce je jiţ prováděna konkrétní finanční analýza společnosti, 

za pomoci absolutních ukazatelů, tokových ukazatelů, rozdílových ukazatelů, 

poměrových ukazatelů a soustav ukazatelů. V této části jsem vyuţívala získané 

poznatky z teoretické části. 

 

Ve čtvrté části je popsáno vyhodnocení výsledků z provedené finanční analýzy, jsou zde 

také uvedeny návrhy, které by měli zlepšit finanční situaci společnosti a odstranit 

nedostatky zjištěné z finanční analýzy.   
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Příloha 1. Rozvaha v plném rozsahu za roky 2008 - 2012 

 

 

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12. (aktiva netto 

v tis. Kč) 
2008 2009 2010 2011 2012 

 AKTIVA CELKEM 38 693 41 192 44 634 42 118 40 235 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 13 708 12 279 11 584 11 931 12 115 

B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 

3. Software 0 0 0 0 0 

4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 

5. Goodwill 0 0 0 0 0 

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

7. Nedokončený dl. nehmotný majetek 0 0 0 0 0 

8. Poskytnuté zálohy na dl. nehm. majetek 0 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 13 708 12 279 11 584 11 931 12 115 

1. Pozemky 1 172 1 172 1 172 1 172 1 169 

2. Stavby 8 914 8 440 8 016 8 755 8 264 

3. 
Samostatné movité věci a soubory mov. 

věcí 
3 622 2 667 1 718 2 004 2 682 

4. Pěstitelské celky trvalých prostorů 0 0 0 0 0 

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 0 0 0 0 0 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 

7. Nedokončený dl. hmotný majetek 0 0 678 0 0 

8. Poskytnuté zálohy na dl. hmot. majetek 0 0 0 0 0 

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

1. Podíly – ovládaná osoba 0 0 0 0 0 

2. 
Podíly v účetních jednotkách pod podst. 

vlivem 
0 0 0 0 0 

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 

4. 
Půjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající 

osoba 
0 0 0 0 0 

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

7. Poskytnuté zálohy na dl. finanční majetek 0 0 0 0 0 

C. Oběţná aktiva 24 301 28 439 32 889 30 096 28 051 

C. I. Zásoby 13 848 11 298 11 500 11 184 11 107 
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1. Materiál 0 0 0 0 0 

2. Nedokončená výroba a polotovary 3 182 1 201 3 211 3 092 66 

3. Výrobky 0 0 0 0 562 

4. Zvířata 0 0 0 0 0 

5. Zboţí 10 666 10 097 8 289 8 092 10 479 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 

C. II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 

2. 
Pohledávky za ovládanými a řízenými 

osobami 
0 0 0 0 0 

3. 
Pohledávky za úč. jednotkami pod podstat. 

vlivem 
0 0 0 0 0 

4. 
Pohl. za společníky, členy druţstva a účast. 

sdruţení 
0 0 0 0 0 

5. Dlouhodobý poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 

6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 

7. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 

8. Odloţená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 

C. III. Krátkodobé pohledávky 7 213 9 177 8 661 15 923 13 438 

1. Pohledávky z obchodních vztahů 6 606 8 064 7 627 14 402 9 503 

2. 
Pohledávky za ovládanými a řízenými 

osobami 
0 0 0 0 0 

3. 
Pohledávky za úč. jednotkami pod podst. 

vlivem 
0 0 0 0 0 

4. 
Pohl. za společníky, členy druţstva a účast. 

sdruţení 
0 0 0 0 3 007 

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 

6. Stát – daňové pohledávky 0 353 321 756 0 

7. Ostatní poskytnuté zálohy 607 760 671 747 891 

8. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 

9. Jiné pohledávky 0 0 42 18 37 

C. IV. Finanční majetek 3 240 7 964 12 728 2 989 3 506 

1. Peníze 1 504 912 1 282 1 365 1 515 

2. Účty v bankách 1 736 7 052 11 446 1 624 1 991 

3. Krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 

4. Pořizovaný krátkodobý majetek 0 0 0 0 0 

D. I. Časové rozlišení 684 474 161 91 69 

1. Náklady příštích období 665 255 160 91 69 

2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 

3. Příjmy příštích období 19 219 1 0 0 

 



80 

 

 

 

 

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12. (v tis. Kč) 2008 2009 2010 2011 2012 

 PASIVA CELKEM 38 693 41 192 44 634 42 118 40 235 

A. Vlastní kapitál 16 913 18 218 18 367 19 349 20 438 

A. I. Základní kapitál 2 642 2 642 2 642 2 642 2 642 

1. Základní kapitál 2 642 2 642 2 642 2 642 2 642 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 0 

3. Změny vlastního kapitálu 0 0 0 0 0 

A. II. Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

1. Emisní áţio 0 0 0 0 0 

2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 

3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 

závazků 
0 0 0 0 0 

4. 
Oceňovací rozdíly z přecenění při 

přeměnách 
0 0 0 0 0 

A. III. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 264 264 264 264 264 

1. Zákonný rezervní fond 264 264 264 264 264 

2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 

A. 

IV. 
Hospodářský výsledek minulých let 12 515 14 007 15 312 15 461 16 443 

1. Nerozdělený zisk minulých let 12 515 14 007 15 312 15 461 16 443 

2. Neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0 0 0 

A. V. 
Výsledek hospodaření běţného účetního 

období 
1 492 1 305 149 982 1 089 

B. Cizí zdroje 21 526 22 624 25 946 22 394 19 286 

B. I. Rezervy 1 000 433 0 0 0 

1. Rezervy podle zvláštních právních přepisů 1 000 433 0 0 0 

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 

3. Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 

4. Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobé závazky 434 423 430 628 367 

1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 291 0 

2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 0 0 0 

3. 
Závazky k účetním jednotkám pod postat. 

vlivem 
0 0 0 0 0 

4. 
Závazky ke společ. člen. druţstva a 

k účastníkům sdruţení 
0 0 0 0 0 

5. Přijaté zálohy 0 0 0 0 0 

6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

7. Směnky k úhradě 0 0 0 0 0 

8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 
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9. Jiné závazky 0 0 0 0 0 

10. Odloţený daňový závazek 434 423 430 337 367 

B. III. Krátkodobé závazky 14 762 17 488 17 166 17 641 7 736 

1. Závazky z obchodních vztahů 3 263 4 843 5 484 10 577 5 769 

2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 0 0 0 0 0 

3. 
Závazky k účetním jednotkám pod postat. 

vlivem 
0 0 0 0 0 

4. 
Závazky ke společ. člen. druţstva a 

k účastníkům sdruţení 
72 78 75 5 286 278 

5. Závazky k zaměstnancům 10 245 10 439 10 471 1 073 946 

6. 
Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. 

pojištění 
740 677 629 578 524 

7. Stát – daňové závazky a dotace 303 1 187 369 110 136 

8. Přijaté zálohy 114 183 0 0 66 

9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 

10. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 

11. Jiné závazky 25 81 38 17 17 

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 5 330 4 280 8 350 4 125 11 183 

1. Bankovní úvěry dlouhodobé 5 030 4 160 3 350 0 5 958 

2. Krátkodobé úvěry 300 100 5 000 4 125 5 225 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 

C. I. Časové rozlišení 254 350 321 375 511 

1. Výdaje příštích období 254 350 295 375 511 

2. Výnosy příštích období 0 0 26 0 0 
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Příloha 2. Výkaz zisků a ztrát za roky 2008 – 2012 

 

 

Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč) 
č.

ř. 
2008 2009 2010 2011 2012 

I. Trţby za prodej zboţí 01 40 817 40 555 36 061 27 356 29 097 

A. Náklady vynaloţené na prodané zboţí 02 32 713 31 434 31 024 21 649 22 910 

+ Obchodní marţe 03 8 104 9 121 5 037 5 707 6 187 

II. Výkony 04 58 083 47 998 59 597 64 083 41 779 

1. 
Trţby za prodej vlastních výrobků a 

sluţeb 
05 55 191 47 412 57 587 61 386 41 151 

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 2 890 0 2 010 2 697 66 

3. Aktivace 07 2 586 0 0 562 

B. Výkonová spotřeba 08 32 220 26 149 36 478 42 734 22 297 

1. Spotřeba materiálu a energie 09 15 546 13 379 12 961  16 105 11 645 

2. Sluţby 10 17 674 12 770 23 517 26 629 10 652 

+ Přidaná hodnota 11 32 967 30 970  28 156 27 056 25 669 

C. Osobní náklady 12 28 171 26 380 25 374 23 683 21 974 

1. Mzdové náklady 13 20 639 19 620 18 842 17 559 16 114 

2. 
Odměny členům orgánu společnosti a 

druţstva 
14 0 0 0 0 0 

3. 
Náklady na soc. zabezpečení a zdrav. 

pojištění 
15 7 180 6 371 6 157 5 797 5 403 

4. Sociální náklady 16 352 389 375 327 457 

D. Daně a poplatky 17 239 243 195 223 249 

E. 
Odpisy dlouhodobého neh. a hmot. 

majetku 
18 1 708 1 584 1 396 1 471 1 274 

III. 
Trţby z prodeje dlh. majetku a 

materiálu 
19 1 349 172 396 464 314 

1. Trţby z prodeje dlouhodobého majetku 20 1 339 172 396 167 314 

2. Trţby z prodeje materiálu 21 10 0 0 297 0 

F. 
Zůst.cena prodaného dlh. majetku a 

materiálu 
22 455 50 3 0 2 

1. 
Zůstatková cena prodaného dlh. 

majetku 
23 455 50 3 0 2 

2. Prodaný materiál 24 0 0 0 0 0 

G. 

Změna stavu rezerv a oprav. poloţek 

v provozní oblasti a komplexních 

nákladů příštích období 

25 559 450 -398 -225 102 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 1 282 268 277 405 180 

H. Ostatní provozní náklady 27 1 708 1 003 1 161 782 554 

V. Převod provozních výnosů 28 0 0 0 0 0 

I. Převod provozních nákladů 29 0 0 0 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 30 2 758 2 600 1 098 1 991 2 008 
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VI. 
Trţby z prodeje cenných papírů a 

podílů 
31 0 0 0 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0 0 

VII. 
Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku 
33 0 0 0 0 0 

1.  34 0 0 0 0 0 

2. 
Výnosy z ost. dlh. cenných papírů a 

podílů 
35 0 0 0 0 0 

3. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého fin. 

majetku 
36 0 0 0 0 0 

VIII. 
Výnosy z krátkodobého finančního 

majetku 
37 0 0 0 0 0 

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 0 0 

IX. 
Výnosy z přecenění cenných papírů a 

derivátů 
39 0 0 0 0 0 

L. 
Náklady z přecenění cenných papírů a 

derivátů 
40 0 0 0 0 0 

M. 
Změna stavu rezerv a opr. poloţek ve 

fin. oblasti 
41 0 0 0 0 0 

X. Výnosové úroky 42 2 0 1 1 7 

N. Nákladové úroky 43 530 655 594 479 365 

XI. Ostatní finanční výnosy 44 2 0 8 4 0 

O. Ostatní finanční náklady 45 289 268 279 281 389 

XII. Převod finančních výnosů 46 0 0 0 0 0 

P. Převod finančních nákladů 47 0 0 0 0 0 

* Finanční výsledek hospodaření 48 -815 -923 -864 -755 -647 

Q. Daň z příjmů za běţnou činnost 49 451 372 82 254 272 

1. Splatná 50 434 383 89 333 242 

2. Odloţená 51 17 -11 -7 -79 30 

** 
Výsledek hospodaření za běţnou 

činnost 
52 1 492 1 305 152 982 1 089 

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 0 0 0 

R. Mimořádné náklady 54 0 0 3 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 0 0 0 0 

1. Splatná  56 0 0 0 0 0 

2. Odloţená 57 0 0 0 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření 58 0 0 -3 0 0 

T. 
Převod podílu na výsledku hospod. 

společníkům 
59 0 0 0 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období 60 1 492 1 305 149 982 1 089 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 1 943 1 677 231 1 236 1 361 

 


