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1. Úvod 

Finanční analýzu lze chápat jako soubor činností, kterými lze zjistit, posoudit a 

komplexn  vyhodnotit finanční zdraví společnosti. 

Cílem bakalá ské práce je zhodnotit finanční situaci společnosti v od vním pr myslu, 

konkrétn  podniku Ba a, a.s. za analyzované období Ň00ř – 2013. Zhodnocení této finanční 

situace je provedeno pomocí vertikální a horizontální analýzy rozvahy, výkazu zisku a ztráty. 

Dále je použita pom rová analýza za pomoci ukazatel  aktiv, rentability, likvidity, stability a 

zadluženosti. V neposlední ad  je v nována pozornost jen rentabilit  společnosti Ba a, a.s., 

konkrétn  ukazateli rentability vlastního kapitálu za dané období a následn  je podnik 

srovnám se samotným odv tvím.  

Práce je rozd lena do p ti kapitol, kde první kapitola je v nována úvodu a poslední pátá 

kapitola pat í záv ru. Druhá kapitola je jedinou kapitolou, která je v nována teorii. Je zde 

stručn  charakterizována a popsána finanční analýza, pom rová analýza a ukazatele, které 

byly použity následn  v další praktické části. Na konci kapitoly je popsán rozklad ukazatele 

rentability vlastního kapitálu a r zné metody odchylek, avšak následn  v praktické části je 

použita jen jedna metoda, a to metoda postupných zm n. 

T etí kapitola obsahuje stručnou historii a popis analyzované společnosti Ba a, a.s. a 

následn  je zde provedena první analýza, a to konkrétn  horizontální a vertikální analýza 

rozvahy a výkazu a ztráty.  

Poslední praktická část, tedy čtvrtá kapitola, je v nována pom rové analýze, pomoci 

ukazatel , které jsou již zmín ny výše a ukazatele jsou srovnány s odv tvím. Dále je 

proveden pyramidový rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu samotné společnosti a 

následn  je porovnán rozklad s odv tvím. 
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2. Charakteristika finanční analýzy 

Finanční analýza p edstavuje základní zdroj informací, díky nimž se posoudí finanční 

zdraví společnosti a vytvá í nezbytný p edpoklad pro finanční manažery, kte í je využijí pro 

budoucí rozhodování o finanční situaci podniku. Jejich veškerá práce pozd ji vytvá í poklady 

a slouží pro strategické a taktické rozhodování o investicích a financování. Hlavním úkolem 

finanční analýzy je zhodnotit tzv. finanční zdraví firmy. Dále také zjistit silné, ale i slabé 

stránky podniku, odhadnout jak se firma bude v budoucnosti vyvíjet a navrhnout opat ení, 

které by mohly zlepšit ekonomickou situaci podniku.  

Finanční analýza je formalizovaná metoda, která na základ  účetních a dalších 

vnitropodnikových výkaz , pom uje získané údaje. Proces této analýzy lze rozčlenit na t i 

navazující fáze. V první fázi se stanoví diagnóza základních parametr  finanční situace 

podniku pomocí pom rových ukazatel . Ve druhé fázi se podrobn ji rozeberou p íčiny 

zjišt ných stav . Na záv r se vyberou hlavní faktory, které p isp ly nejvíce k negativnímu 

vývoji a navrhnou se p íslušná opat ení, která zlepší ekonomickou situaci společnosti do 

budoucna.
[1]

 

2.1.  Zdroje informací 
Finanční analýza vychází p edevším z minulých dat a na jejich základ  se p edpovídá 

možný budoucí vývoj. Mezi základní zdroje informací finanční analýzy pat í následující 

výkazy: 

- výkazy finančního účetnictví, 

- výkazy vnitropodnikového účetnictví, 

- finanční informace, 

- kvantifikované nefinanční informace, 

- nekvantifikované informace.[2]
 

Mezi externí výkazy, které zahrnují výkazy finančního účetnictví, pat í p edevším p ehled 

o stavu a struktu e majetku a zdrojích jeho krytí – tedy rozvaha, dále výkaz zisku a ztráty 

nebo p ehled o pen žních tocích – výkaz cash flow.  

                                                           
[1]

 Dluhošová ĚŇ010ě  
[2]

 Dluhošová ĚŇ010ě 
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Naproti tomu stojí interní výkazy, které zahrnují výkazy vnitropodnikového účetnictví, 

které si podnik vytvá í sám. Jedná se tedy o výkazy, které nejsou voln  dostupné. adí se sem 

p edevším kalkulace nebo rozpočty.  

K finančním informacím pat í výroční zprávy firem, které jsou ve ejn  dostupné a 

každoročn  zve ej ovány, dále burzovní informace nebo zprávy o vývoji m ny a úrokových 

sazeb. 

Kvantifikovatelnými informacemi se rozumí veškeré statistiky, sm rnice a normy 

podniku. Nekvantifikovatelné informace p edstavují zprávy pracovník  jednotlivých útvar , 

komentá e manažer , hodnocení a prognózy.    

2.2. Uživatelé finanční analýzy 

Informace, které se týkají finančního stavu podniku, jsou p edm tem zájmu manažer  a 

dalších subjekt , které p ichází do kontaktu s danou společností. Uživatelé finanční analýzy 

se d lí na externí a interní.  

Externí uživatelé: 

- investo i, 

- banky a jiní v itelé, 

- stát, 

- obchodní partne i Ězákazníci a dodavateléě, 

- manaže i, konkurence.  

Interní uživatelé: 

- manaže i, 

- odborá i,  

- zam stnanci. 

Investoři 

 Investo i jako poskytovatelé kapitálu pro podnik, musí sledovat informace o finanční 

výkonnosti a to ze dvou zásadních d vod . Jako první d vod je dostatek informací pro 

rozhodování a investování do podniku, kv li mí e rizika spojené s vloženým kapitálem. ů 

druhým d vodem je, aby se investor p esv dčil, že podnik správn  nakládá s poskytnutým 

kapitálem.   
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Banky a ostatní věřitelé 

Pro banky a ostatní v itelé jsou informace finanční analýzy d ležité p edevším pro 

poskytnutí úv ru – v jaké výši, za jakých podmínek.  

Stát 

Stát se zam uje na kontrolu správnosti daní. Dále využívají informace státní orgány 

k r zným statistickým šet ením nebo k p ehledu o finančním stavu podnik , kterým byly 

sv eny státní zakázky v rámci ve ejné sout že.  

Obchodní partneři 

Mezi obchodní partnery se adí dodavatelé a odb ratelé, kte í sledují podnik ze dvou 

základních hledisek, a to krátkodobého a dlouhodobého. V krátkém období se zajímají 

zejména o schopnost podniku hradit své závazky – solventnost, likvidita, zadluženost. 

Z dlouhodobého hlediska se zajímají o dlouhodobou stabilitu dodavatelských vztah . 

Manažeři 

Manažer m slouží výsledky finanční analýzy k operativnímu i strategickému ízení 

podniku.  Pro zpracování analýzy jsou manaže i nejlepšími adepty, protože znají pravdivý 

obraz finanční situace a mají p ístup k informacím, které nejsou ve ejn  dostupné.  

Zaměstnanci 

Pro zam stnance je velmi d ležité, aby podnik prosperoval, což je velmi často spjato s 

motivací. Jde tedy o prosperitu a jistotu v zam stnání, pravidelné pobírání mzdy a další 

výhody, které jsou poskytované zam stnavatelem. [3]
 

2.3. Metody finanční analýzy 

Metody, které jsou používány ve finančních analýzách lze d lit podle r zných kritérií, 

avšak základní člen ní je uvedeno v následující Tabulce 2.1. 

 

 

 

                                                           
[3]

 Kislingerová a kol. ĚŇ007ě 
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Tabulka 2.1 Metody finančních analýz 

METODY FINANČNÍCH ANALÝZ 

Deterministické metody Matematicko-statistické metody 

 Horizontální analýzy  Regresní analýza 

 Vertikální analýza  Diskriminační analýza 

 Vertikáln  – horizontální analýza  ůnalýza rozptylu 

 Pom rová analýza  Testování statistických hypotéz 

 ůnalýza soustav ukazatel   

 ůnalýza citlivosti  

Zdroj: Dluhošová ĚŇ010ě 

Ze schématu je vid t, že metody se d lí do dvou velkých skupin na deterministické 

metody a matematicko-statististické modely. Deterministické metody se používají pro analýzu 

souhrnného vývoje a spíše pro menší počet období. Matematicko-statistické metody vycházejí 

z delších časových ad a bere se v úvahu statistická náhodnost dat.  

2.3.1.  Rozvaha 

Rozvaha pat í mezi základní účetní výkazy, p ičemž zachycuje na jedné stran  stav 

majetku podniku Ěaktivě a na druhé stran  zp sob krytí tohoto majetku Ěpasivě. Zde platí 

základní bilanční pravidlo, které znamená, že ůKTIVů = PůSIVů. Podrobn jší rozd lení je 

zobrazeno v Tabulce 2.2. Tento finanční výkaz se sestavuje k určitému datu Ě=rozvahovému 

dniě, tudíž podává informace za stanovené období. 
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Tabulka 2.2 Rozvaha 

Položka Položka 

AKTIVA CELKEM PASIVA CELKEM 

Pohledávky za upsaný ZK Vlastní kapitál 

Dlouhodobý majetek Základní kapitál 

Dlouhodobý nehmotný majetek Kapitálové fondy 

Dlouhodobý hmotný majetek Fondy ze zisku 

Dlouhodobý finanční majetek VH minulých let 

Oběžná aktiva VH b žného účetního období 

Zásoby Cizí zdroje 

Dlouhodobé pohledávky Rezervy 

Krátkodobé pohledávky Dlouhodobé závazky 

Krátkodobý finanční majetek Krátkodobé závazky 

Ostatní aktiva Bankovní úv ry a výpomoci 

Časové rozlišení Ostatní pasiva 

 Časové rozlišení 

   Zdroj: Dluhošová ĚŇ010ě 

ůktiva se člení podle základních funkcí a podle doby vázanosti v ob hu podniku. Z tohoto 

pohledu se celková aktiva d lí na dlouhodobá Ěkteré bývají označována jako stálá nebo fixníě 

a krátkodobá aktiva Ěnazývaná jako ob žná aktivaě. Stálá aktiva zahrnují majetek s dobou 

užití delší než jeden rok, který je postupn  opot ebovávána, což je vyjád eno formou odpis . 

Ob žná aktiva obíhají a m ní postupn  svoji podobu „od pen z k pen z m“ avšak tato doba 

nesmí p esáhnout jeden rok. Oproti stálým aktiv m se spot ebovávají obvykle najednou. 

Pasiva se člení podle vlastnictví zdroj  a to na vlastní kapitál a cizí zdroje, p ičemž vlastní 

kapitál je obvykle tvo en základním kapitálem, tedy pen žitými a nepen žitými vklady 

společník , dále kapitálovými fondy, fondy ze zisku, výsledkem hospoda ení a nerozd leným 

ziskem z minulých let. Cizí zdroje se pak skládají ze závazk  v či v itel m, bankovních 

úv r  a výpomocí a z rezerv, které tvo í částky pen z zafixované za účelem krytí budoucích 

náklad  podniku.  

2.3.2.  Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty slouží k poskytování informací o úsp šnosti podniku a výsledku 

hospoda ení, kterého podnik dosáhl podnikatelskou činností.  
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Náklady p edstavují pen žn  vyjád enou spot ebu, kterou podnik účeln  vynaložil na 

získání výnos  nebo vyjád ení spot eby výrobních činitel . Spolu se vznikem náklad  je 

spojen pokles majetku společnosti, který je obsahem rozvahy. Výnosy p edstavují pen žní 

částky, na které má podnik nárok, když prodá zboží a služby. P i spot ebovávání majetku se 

p edpokládá hodnotové navrácení, které zahrnují práv  výnosy (zvýšení aktiv v rozvaze). 

Náklady a výnosy se člení do n kolika skupin podle podnikatelské aktivity: 

- provozní, 

- finanční, 

- mimo ádná.[4]
 

Výsledek hospoda ení dostaneme, když od dosažených výnos  odečteme vynaložené 

náklady. Pokud výnosy p evýší náklady, pak firma vytvá í zisk. Jestliže v opačném p ípad  

výnosy budou nižší než náklady, podnik vykazuje ztrátu. 

Pro individuální pot eby finanční analýzy má zisk n kolik podob. V následující Tabulce 

2.3 jsou znázorn ny jednotlivé modifikace zisku. 

Tabulka 2.3 Modifikace zisku 

EBITDA Zisk p ed úhradou odpis , úrok  a daní 

 - odpisy  

EBIT Zisk p ed úroky a zdan ním 

 - úroky  

EBT Zisk p ed zdan ním 

 - da   

EAT Čistý zisk 

 - dividendy  

EAR Nerozd lený zisk 

   Zdroj: Kislingerová a kol. ĚŇ007ě 

 

 

 

                                                           
[4]

 Dluhošová ĚŇ010ě 
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Vysvětlení: 

- EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation Charges) = 

zisk p ed odečtením odpis , úrok  a daní,  

- EBIT ĚEarnings before Interest and Taxesě = zisk p ed odečtením úrok  a daní, 

- EBT ĚEarnings before Taxesě = zisk p ed odečtením daní, nazýván jako hrubý zisk, 

- EAT (Earnings after Taxes) = zisk po odečtení daní, označován jako čistý zisk, 

- EAR ĚEarnings Retainedě = nerozd lený zisk.[5]
 

2.3.3.  Výkaz o peněžních tocích 

Výkaz o pen žních tocích neboli cash flow je tokový výkaz, který podává p ehled o 

p íjmech a výdajích k určitému časovému okamžiku. Smyslem tohoto výkazu je vysv tlit 

zm ny reálných pen z – bezhotovostních i hotovostních, daného podniku za určité období. 

Cash flow lze sestavit pomocí p ímé a nep ímé metody. P ímá metoda není moc v praxi 

využívaná, jelikož je založena na sledování na p íjmech a výdajích p ímo na základ  účetních 

doklad  a vzhledem k velkému množství účetních operací, je tato metoda nereálná. V praxi je 

p ehledn jší a mnohem výhodn jší sestavování výkazu nep ímou metodou, p i které je cash 

flow sestaven jako součet EůT a odpis  a zm n p íslušných položek aktiv a pasiv vzhledem 

k základnímu stavu. 

Struktura výkazu cash flow se d lí na t i části podle základních aktivit podniku: 

- provozní činnost, 

- investiční činnost, 

- finanční činnost. 

Do provozní činnosti pat í aktivity, které ovliv ují tvorbu čistého zisku, jsou to p íjmy a 

výdaje spojené se základní činností podniku. Další činností je investiční činnost, která souvisí 

s pohybem investičních aktiv – hlavn  pohybem stálých aktiv a s ní spojený prodej, nákup 

dlouhodobého majetku. Poslední činností je činnost finanční, které zahrnují veškeré finanční 

transakce s v iteli finančních prost edk . 

2.4. Poměrová analýza 

V následující kapitole bude rozebrána jedna z deterministických metod, a to pom rová 

analýza, která se adí mezi nejpoužívan jší nástroje finanční analýzy, protože vychází z voln  

                                                           
[5] Grűnwald ĚŇ00řě 
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dostupných výkaz , které jsou součástí výročních zpráv. Tudíž pat í mezi nejrychlejší a 

nejobecn jší metody. 

Základními oblastmi ukazatel  finanční analýzy jsou ukazatele rentability, ukazatele 

aktivity, ukazatele likvidity, ukazatele stability a zadluženosti. Údaje pro výpočet t chto 

ukazatel  jsou získané z rozvahy, výkazu zisku a ztráty a z výkazu cash flow. 

2.4.1. Ukazatelé rentability 

Pomocí ukazatel  rentability je m ena schopnost podniku dosahovat efektu v d sledku 

investovaného kapitálu. Ziskovost lze definovat jako pom r zisku k vloženému kapitálu. Pat í 

mezi nejsledovan jší ukazatele, protože se o n  zajímá nejen podnik sám, ale i akcioná i nebo 

potencionální investo i. V delším časovém období by m ly mít spíše rostoucí tendenci. 

A. Rentabilita aktiv – ROA  

Ukazatelem rentability aktiv je zjišt na produkční síla podniku. U tohoto ukazatele není 

rozlišeno, z jakých zdroj  je majetek po ízen. U výpočtu, kde se použije zisk p ed zdan ním a 

úroky, je hodnota očišt na o vliv da ových a úrokových sazeb, a proto je vhodné ukazatel 

použít pokud se m ní sazba dan  ze zisku v čase. Vypočítá se podle vzorce ĚŇ.1ě: 

aktiva

EBIT
ROA  ,                                                       (2.1) 

kde EBIT je zisk p ed zdan ním a úroky. 

B. Rentabilita vlastního kapitálu – ROE  

ROE vyjad uje jaká je výnosnost kapitálu, který byl vložen vlastníky. Je velmi d ležitý 

pro investory, protože podle n j mohou posoudit výnosnost práv  jejich kapitálu – kolik zisku 

vyprodukovala jedna koruna vlastního kapitálu. Tento ukazatel je využíván p i pyramidových 

rozkladech, kde se zjistí vlivy dílčích ukazatel  na celkovou výnosnost vlastního kapitálu.  

Vypočítá se podle následující vzorce ĚŇ.Ňě: 

VK

EAT
ROE  ,                                                          (2.2) 

kde EAT je čistý zisk a VK vlastní kapitál.  
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C. Rentabilita dlouhodobých zdrojů – ROCE  

Rentabilita dlouhodobých zdroj  hodnotí význam dlouhodobého investování na základ  

určení výnosnosti vlastního kapitálu spojeného s dlouhodobými dluhy. Ukazatel m í, kolik 

provozního hospodá ského výsledku p ed zdan ním podnik dosáhl z jedné koruny, kterou 

investovali akcioná i a v itelé. Žádoucí trend ukazatele je rostoucí a m žeme ho vypočítat 

podle vzorce (2.3):  

         
dluhydlouhodobékapitálvlastní

EBIT
ROCE


 ,                                  (2.3) 

kde EBIT p edstavuje zisk p ed zdan ním a úroky. 

2.4.2. Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity jsou používány k ízení aktiv. Odráží se zde, kolik aktiv společnost 

pot ebovala pro zajišt ní daného objemu tržeb. Rozd lují se dva typy ukazatel  aktivity, které 

jsou vyjád eny buď počtem obrat , nebo dobou obratu.  

A. Obrátka celkových aktiv 

Obrátka celkových aktiv m í efektivnost využívání celkových aktiv. Udává, kolikrát se 

celková aktiva obrátí za rok. Čím je ukazatel vyšší, tím efektivn ji podnik využívá sv j 

majetek, proto žádoucí trend je rostoucí. Ukazatel lze vypočítat podle vzorce ĚŇ.4): 

aktivacelková

tržby
aktivcelkovýchobrátka                                       (2.4) 

B. Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob stanovuje počet dní do doby spot eby nebo prodeje majetku. Tento 

ukazatel je používám p edevším v oblasti ízení zásob.  Dobu obratu zásob je nutné vždy 

udržovat na technicky a ekonomicky zd vodn né úrovni. Trend tohoto ukazatele je klesající a 

vypočítá se podle následujícího vzorce (2.5): 

tržby
zásoby

zásobobratudoba
360

                                         (2.5) 
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C. Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek udává, za jakou dobu pr m rn  jsou podniku placeny faktury od 

odb ratel . Používá se zejména v oblasti ízení pohledávek, a pokud hodnota ukazatele 

pravideln  p ekračuje dobu splatnosti, je nutné prozkoumat platební morálku odb ratel . 

Trend ukazatele je rovn ž klesající a vypočítá se podle vzorce ĚŇ.6): 

tržby
pohledávky

pohledávekobratudoba
360

                            (2.6) 

D. Doba obratu závazků 

Pomocí ukazatele doby obraty závazk  se hodnotí platební káze  podniku v či 

dodavatel m. Ukazatel vyjad uje, na kolik dní dodavatelé poskytli obchodní úv r, tedy dobu, 

kdy společnost nehradí své závazky a má poskytnutý úv r od dodavatel . Žádoucí trend je 

stabilní a vypočítá se podle vzorce ĚŇ.7): 

tržby
závazky

závazkůobratudoba
360

                                  (2.7) 

2.4.3. Ukazatele likvidity 

Likvidita p edstavuje schopnost podniku dostát svým závazk m v daném čase. Závisí tedy 

na tom, jak rychle je společnost schopna platit své pohledávky, zda vlastní prodejné výrobky 

a jestli v p ípad  pot eby je schopna své zásoby prodat. 

A. Ukazatel celkové likvidity 

Celková likvidita pom uje ob žná aktiva s objemem závazk  splatných v blízké dob . 

Ukazatel vyjad uje, kolikrát je podnik schopen uspokojit své v itele. Doporučená hodnota se 

pohybuje v rozmezí od 1,5 do Ň,5, avšak d ležité je porovnání podniku s odv tvím. 

Požadovaný trend je stabilní a tento ukazatel se vypočítá podle následujícího vzorce ĚŇ.Ř): 

závazkykrátkodobé

OA
likviditacelková  ,                                  (2.8) 

kde OA jsou ob žná aktiva. 
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B. Pohotová likvidita 

Ukazatel pohotové likvidity je vyjád en pom rem ob žných aktiv bez krátkodobých 

závazk  a zásob, tudíž je snížen o nejmén  likvidní část ob žného majetku. Berou se v potaz 

jen pohotové prost edky – peníze, pokladní hotovost, atd. Jeho trend je rostoucí. Pro výpočet 

se použije vzorec následující ĚŇ.ř): 

závazkykrátkodobé

zásobyOA
likviditapohotová


 ,                                  (2.9) 

kde OA jsou ob žná aktiva. 

C. Okamžitá likvidita 

Ukazatel okamžité likvidity je vyjád en pom rem finančního majetku a krátkodobých 

závazk . Zahrnuje pouze pohotové platební prost edky, tedy tu nejlikvidn jší část prost edk , 

které tvo í peníze v hotovosti, šeky a peníze na účtech. Tento ukazatel je nestabilní, a proto 

slouží spíše jako dopl kový. Jeho trend je op t rostoucí a ukazatel se vypočítá podle vzorce 

(2.10): 

závazkykrátkodobé

edkyprostřplatebnípohotové
likviditaokamžitá                            (2.10) 

2.4.4. Ukazatelé stability a zadluženosti 
Schopnost podniku splácet dluh nebo kapitálová struktura podniku je charakterizovaná 

práv  pomocí ukazatel  zadluženosti a finanční stability. T mito ukazateli se zkoumá vztah 

mezi podnikovými aktivy a zdroji jejich krytí.   

A. Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu 

Ukazatel zadluženosti vlastního kapitálu vypovídá o tom, jaká výše dluhu p ipadá na 1 Kč 

vlastního kapitálu, tudíž hodnotí finanční samostatnost podniku. P ijatelná zadluženost 

vlastního kapitálu závisí na fázi vývoje podniku. U stabilních společností by se m la hodnota 

ukazatele pohybovat v rozmezí od Ř0% do 1Ň0%. Výpočet byl proveden dle rovnice (2.11):  

VK

CZ
VKtizadluženosukazatel  ,                                          (2.11) 

kde VK je vlastní kapitál a CZ cizí zdroje.  
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B. Úrokové krytí 

Ukazatel úrokového krytí uvádí, kolikrát EBIT je kryt úroky, tudíž je využíván ke zjišt ní 

schopnosti podniku hradit úroky ze zisku p ed zdan ním a úroky. Čím vyšší je úrokové krytí, 

tím je finanční situace lepší, proto žádoucí trend ukazatele je rostoucí.  

Vypočítá se podle rovnice ĚŇ.1Ň): 

úroky

EBIT
krytíúrokové  ,                                               (2.12) 

kde EBIT je zisk p ed zdan ním a úroky. 

C. Celková zadluženost 

Celková zadluženost pom uje cizí zdroje k celkovým aktiv m a m í tak podíl v itel  

k celkovému kapitálu, z kterého je financován majetek společnosti. Čím je hodnota ukazatele 

vyšší, tím je vyšší i riziko pro v itele. Pro podnik je žádoucí, aby část aktiv byla kryta i 

cizími zdroji, protože náklady na cizí kapitál jsou levn jší než náklady na vlastní kapitál. 

Trend ukazatele je klesající a vypočítá se následovn  podle vzorce (2.13):  

CA

CZ
tzadluženoscelková  ,                                          (2.13) 

kde CZ jsou cizí zdroje a CA celková aktiva. 

2.5. Pyramidový rozklad ukazatelů rentability 

Ukazatele rentability pat í ke klíčovým vrcholovým ukazatel m výkonnosti, které jsou 

ovliv ovány aktivitou podniku, úrovní zadluženosti podniku nebo cílenou likviditou. Proto 

tento vývoj ukazatel  ovliv uje škála ostatních klíčových faktor , které souvisejí s efektivitou 

hospodá ského procesu podniku. Díky tomu finanční analytici provádí rozbor vývoje a 

odchylek ukazatel  a hledají a vyčíslují faktory, které to ukazatele odchylky nejvíce zp sobily 

nebo k t mto odchylkám nejvíce p ispívají. Na základ  t chto poznatk  se pak stanoví možná 

opat ení ke zlepšení zjišt ného situace.   
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2.5.1. Pyramidový rozklad ukazatele rentability vlastního kapitálu 

D vod pyramidového rozkladu spočívá v postupném rozkladu vrcholového ukazatele na 

n kolik dílčích ukazatel , které pak slouží k odhalení a k vyčíslení vlivu rozložených dílčích 

ukazatel  na vrcholový ukazatel. V p ípad  rozkladu ukazatele rentability vlastního kapitálu 

lze využít následující rozklad: 

E

A

A

T

T

EBIT

EBIT

EBT

EBT

EAT
ROE .... ,    (2.14) 

kde 
EBT

EAT
 značí da ovou redukci zisku, 

EBIT

EBT p edstavuje úrokovou redukci zisku, 

T

EBIT je provozní rentabilita, 

A

T
je obrat aktiv a 

E

A p edstavuje finanční páku. 

Na vývoj ukazatele vlastního kapitálu tedy má vliv, jak velkou část zisku odčerpá spln ní 

da ové povinnosti, splácení úrokového b emene spojeného se stupn m zadluženosti podniku, 

rentabilita tržeb a také jak produktivn  společnost využívá sv j majetek. 

Smysl pyramidového rozkladu je postihnout zm nu vrcholového ukazatele jakou součet 

vliv  vybraných zm n dílčích ukazatel . V první úrovni rozkladu lze faktory popsat 

následujícím vzorcem: 

VKAATTEBITEBITEBTEBTEATROE xxxxxy /////  ,       (2.15) 

kde ROEy  p edstavuje celkovou zm nu vrcholového ukazatele rentability vlastního kapitálu, 

EBTEATx / je vliv da ové redukce, 

EBITEBTx / označuje vliv úrokové redukce, 

TEBITx / je vliv rentability tržen a VKAx / je vliv finanční páky. [6]
 

                                                           
[6]

 Dluhošová ĚŇ010ě 
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ni
i

aaaax  ...21 ,                   (2.16) 

kde dosáhneme výsledku rozkládaného ukazatele součtem jednotlivých dílčích ukazatel . 

ůvšak jednotlivé dopady dílčích ukazatel  na vrcholový ukazatel se vypočítají 

prost ednictvím:  

x

i
i

i

a y

a

a
x

i





  ,                 (2.17) 

kde 
iax je vliv dílčího ukazatele na analyzovaný ukazatel a xy je p ír stek vlivu 

analyzovaného ukazatele. 

 Multiplikovanou vazbu lze popsat rovnicí: 

,...21 n

i

i aaaax         (2.18) 

což vyjad uje součin všech rozkládaných dílčích ukazatel . U této vazby se vyskytují čty i 

základní metody, a to metoda postupných zm n, metoda rozkladu se zbytkem, logaritmická 

metoda rozkladu a funkcionální metoda rozkladu.  

2.6.1. Multiplikativní vazba pro metodu postupných změn 

Metoda postupných zm n je nejjednodušší metoda, tudíž i nejvíce využívaná. U této 

metody je celková odchylka rozčlen na mezi dílčí faktory. Když se bude vrcholový ukazatel 

dále rozkládat na t i dílčí ukazatele, použije se pro vyčíslení vliv  tato rovnice: 

,0,30,211 x

y
aaax x

a 

   

,0,321,1
2 x

y
aaax x

a 

  

.31,21,13
x

y
aaax x

a 

             (2.19) 

Každá metoda má své výhody, ale i nevýhody. Nevýhodou je, že velikost faktor  dílčích 

ukazatel  je závislá na po adí t chto ukazatel  ve výpočtu, takže p i n činitelích lze získat Ňn-

1 rozlišných výsledk .  
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2.6.2. Multiplikativní vazba pro metodu rozkladu se zbytkem 

Faktory jsou vyčísleny tak, že vzniká zbytek R, který je výsledkem kombinace 

současných zm n více ukazatel . V p ípad , že je rozkládaný vrcholový ukazatel rozd len na 

t i dílčí ukazatele, jsou vlivy vyčísleny následovn :  

,
3

0,30,211

R

x

y
aaax x

a 


  

,
3

0,321,1
2

R

x

y
aaax x

a 


  

    .
3

31,21,13

R

x

y
aaax x

a 


     (2.20) 

U této metody je výhodou, že rozklad je pouze jediný a výsledky nejsou nijak 

ovlivn ny po adím ukazatel . ůvšak problém je v existenci zbytkové složky, kterou nelze 

optimáln  interpretovat a p i adit jednotlivým faktor m. Žádný zp sob, jak nejvhodn ji 

rozd lit zbytky není ekonomicky zd vodnitelný. Proto je tato metoda vhodná p i výskytu 

malého zbytku. 

 

2.6.3. Multiplikativní vazba pro logaritmickou metodu rozkladu 

Následující rovnice vychází ze spojitých výnos , protože 
ialn a xln znamenají 

spojitý výnos ukazatel  a1 a x. 

x

x

a

a yx i

i







ln

ln
.      (2.21) 

 

U této metody je výhodou to, že nevznikají problémy s po adím ukazatel  ani se vznikem 

zbytk , jelikož je reflektována současná zm na všech analyzovaných ukazatel  zárove . 

Nevýhoda je, že indexy musí být kladné, protože logaritmus není definován pro záporné 

hodnoty.  
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3. Hodnocení finanční situace firmy 

V této kapitole je stručn  p edstavena analyzovaná společnost a její historie. Další 

podkapitoly jsou soust ed ny na finanční situaci společnosti za období Ň00ř – Ň01ň. Finanční 

situace je zhodnocena pomocí vertikální a horizontální analýzy rozvahy a výkazu zisku a 

ztráty.   

3.1. Představení společnosti 
Základní informace o podniku: 

- Identifikační číslo: 44Ň6Ř050, 

- Obchodní firma: Bů ů, akciová společnost, 

- Sídlo společnosti: Dlouhá ul. 1ň0, 76ŇŇŇ, Zlín, 

- Základní kapitál: Ř17 Ň57 000,- Kč Ěsplaceno v celém rozsahuě. [7]
 

Společnost Ba a, akciová společnost se adí mezi nejvýznamn jší firmy s dlouholetou 

tradicí, která byla založena v České republice. Za jejím úsp chem stojí výroba a prodej 

kvalitní obuvi jak práv  v České republice, tak i ve sv t . Jeho obchodní sí  v České republice 

tvo í sedm desítek prodejen a pat í mezi nejv tší prodejce obuvi.  V současné dob  prodejny 

prochází mnohými rekonstrukcemi a modernizací, nebo  mezi priority pat í prvot ídní 

pohodlí moderního designu, který se týká jak prodejen, tak i poskytování kvalitních služeb 

pro zákazníky. ůvšak základní myšlenka „Náš zákazník, náš pán“, která vznikla více než p ed 

sto lety, platí stále a je známa po celém sv t .[8]
 

3.2. Historie společnosti 
Firma byla založena Ň4.Ř.1Řř4 ve Zlín  t emi sourozenci, kte í do ní vložili své 

veškeré d dictví. Jejich závod tvo ilo jen n kolik šiček a ševc . O necelých 10 let pozd ji 

vyráb li i Ň 000 pár  bot denn  aby vyhov l poptávce. Ve Zlín  kolem továrny vyrostlo 

n kolik nových dom  pro d lníky a jejich rodiny, nemocnice i školy.  

Po 1. sv tové válce Tomáš Ba a vymyslel plán, jak se p izp sobit a začlenit do 

poválečných ekonomických potíží, a reagoval na ceny obuvi, které snížil o 50%. Snížením 
                                                           
[7] JUSTICE. Ve ejný rejst ík: Ba a, akciová společnost: Výroční zprávy společnosti Ba a 
akciová společnost, za období Ň00ř – 2013.  

Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=500684 
[8] Bů ů, a.s. O nás. [online] Dostupné z: http://www.bata.cz/o-nas.html 

 

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=500684
http://www.bata.cz/o-nas.html
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cen produkt , musel snížit i mzdy svých d lník , ti se s nížením souhlasili, a to o 40%. Ba a 

jim za jejich ochotu dodával jídlo a oblečení za poloviční cenu. Tento odvážný krok se 

vyplatil a Ba ovy obchody oslovilo mo e zákazník .  

Ba a žádal své zam stnance o nápady, kterými by mohli ovlivnit i sv j vlastní výd lek 

úsilím o ziskovost společnosti a jejich odd lení, které jako první založil. Byly také založeny 

nové společnosti nap . ve Francii, Rakousku, Itálii, Indonésii, Indii. První zahraniční výrobní 

závody byly vystaveny ve švýcarském Möhlinu a v indické Kalkat . Tyto závody byly 

stav ny ve stylu zlínského modelu.  

Díky umíst ní organizací mimo východní Evropu, ve které komunistické vlády 

znárodnily veškeré Ba ovy podniky, p etrval a obnovil své společností. Prudce vzrostl prodej 

velmi oblíbených dámských lodiček a op t se začalo da it. 

Syn zakladatele, Tomáš J. Ba a, se odhodlal k odvážnému kroku, když s více než 100 

rodinami se p emístil do Kanady, kde založil společnost Bata Shoe Company of Canada.  

B hem 70., 80. a 90. let, když Thomas G. Ba a m l p evzít zodpov dnost a vést 

celosv tovou společnost, byla zahájena reorganizace podniku, ve které m ly být využity nové 

inovační strategie ízení společnosti. Hlavním cílem bylo zam it se na zákazníky, marketing 

a v neposlední ad  zam stnance. Zavedli celou škálu originálních koncepcí, jako jsou: 

značkové výrobky, politiku prodeje, která je orientovaná p edevším na životní styl a p idání 

dalšího dopl kového zboží, které již nepat ilo do obuvi. Společnosti Ba a v současné dob  

prodává v síti svých podnik , a to ve více než 70 zemích – v pr m ru Ň70 milión  pár  obuvi. 

Stala se tak d v ryhodnou a sv toznámou společností, která p edstavuje módní, p i tom 

cenov  dostupnou obuv pro každého. V tomto zlepšování a r stu budou pokračovat i v 21. 

století a i nadále se budou snažit p ekonávat očekávání jejich v rných zákazník , a snad i 

oslovit další cílové skupiny.
 [9]

 

  

                                                           
[9] Bů ů, a.s. O nás: Naše historie. [online] Dostupné z: http://www.bata.cz/nase-historie 

http://www.bata.cz/nase-historie
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3.3. Horizontální a vertikální analýza 

V této kapitole je zobrazena horizontální a vertikální analýza, která je d ležitou 

součástí obecné finanční analýzy. ůnalýza je provedena pro společnost Ba a, a.s. za období 

2009 – 2013. 

Za pomoci vertikální analýzy, kterou lze použít zejména p i podrobn jším pr zkumu 

rozvahy, výkazu zisku a ztráty a p ehledu o pen žních tocích, lze zjistit, v jakém pom ru se 

jednotlivé položky t chto výkaz  podílí na celkové základn . Je žádoucí, aby se tato analýza 

provád la meziročn , kv li srovnání za určité období. Za celkovou základnu u analýzy 

rozvahy byla zvolena suma aktiv a následn  suma pasiv.  

Horizontální analýza slouží k vyčíslení procentuální zm ny jednotlivých položek 

rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty oproti p edcházejícímu roku, proto je d ležité mít údaje 

za období, které na sebe navazují. Tato analýza byla také provedena pomocí bazických 

index , kde byl jako základní rok zvolen rok Ň00ř.  

3.3.1. Horizontální analýza rozvahy 

V následující Tabulce 3.1 je zobrazena horizontální analýza celkových aktiv za období 

2009 – 201ň společnosti Ba a, a.s. Dlouhodobý finanční majetek je vynechán, protože 

společnost žádným takovým majetkem nedisponuje.  

Tabulka 3.1 Horizontální analýza rozvahy 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

AKTIVA CELKEM 100% 99,26% 95,91% 98,54% 86,11% 

DLOUHODOBÝ MůJETEK 100% 87,61% 87,05% 80,03% 77,65% 

Dlouhodobý hmotný majetek 100% 87,69% 86,85% 79,83% 77,13% 

Stavby 100% 91,23% 88,94% 80,26% 76,50% 

OB ŽNÁ ůKTIVů 100% 108,25% 103,02% 113,27% 92,78% 

Zásoby 100% 82,88% 93,85% 88,30% 77,37% 

Dlouhodobé pohledávky 100% 93,61% 85,94% 89,80% 89,84% 

Krátkodobé pohledávky 100% 51,12% 32,98% 33,83% 30,60% 

Finanční majetek 100% 1 281,97% 1 032,42% 1 509,29% 1 073,60% 

Účty v bankách 100% 1 883,62% 1 495,23% 2 218,78% 1 568,75% 

  Zdroj: Vlastní výpočty 
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Z Tabulky ň.1 je zjevné, že celková aktiva se nejvýrazn ji zm nila v posledním roce 

Ň01ň, kdy poklesla o 1ň,Řř% oproti základnímu roku Ň00ř. Tento výrazný pokles byl 

zap íčin n jak snížením dlouhodobým majetkem, tak i ob žnými aktivy. Dlouhodobý majetek 

za analyzované období Ň00ř – Ň01ň postupn  klesá oproti základnímu roku, avšak ob žná 

aktiva jsou značn  kolísavé, proto jsou podrobn ji vyčísleny na další položky ob žných aktiv.  

Nejvýrazn jší výkyvy zp sobují zásoby, krátkodobé pohledávky a v neposlední ad  

také finanční majetek, proto jsou tyto složky majetku dále zobrazeny v následujícím Obrázku 

3.1. Společnost Ba a, a.s. se rozhodla zam it na zm nu proces  v oblasti zásob, zejména na 

jejich strukturu, množství a logistické procesy. Cílem bylo celkové snížení nízkoobrátkových 

zásob, jak uvedla ve výroční zpráv  z roku Ň010. Naopak cht la navýšit pom r nových 

kolekcí a jejich efektivn jší distribuci na specifické prodejny. ůvšak podle Obrázku 3.1 je 

zjevné, že se zásoby v roce 2011 op t navýšily, což mohl zp sobit nap . nezájem spot ebitel  

o novou kolekci, a tím zvyšování dalších zásob. Od následujícího roku Ň01Ň zásoby už klesají 

a tento trend pokračuje i nadále. Od tohoto roku byly n které prodejny p em ny na tzv. 

outlety, kde se prodávají staré modely bot s atraktivní slevou pro spot ebitele. Tyto outlety 

byly z ízeny i na webových stránkách společnosti Ba a, které postupn  zaznamenávají trvalý 

nár st návšt vnosti.  

Krátkodobé pohledávky se v současné dob  výrazným zp sobem nem ní. Extrém se 

nachází v roce Ň010, kdy se společnost Ba a a.s. rozhodla pohledávky vymáhat 

prost ednictvím specializované společnosti nebo exekutorským ú adem. Splacení t chto 

pohledávek společnosti zvýšil i účet v bance, který ovšem drží na p ibližn  stejné úrovni 

dosud oproti roku 2009. V Tabulce ň.1 položka finanční majetek a zárove  účty v bankách 

p edstavují velkou zm nu – o 56Ř%, avšak tento extrém je zp soben proto, že účty v bankách 

v základním roce p edstavovaly velmi malou částku oproti roku Ň013. 
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Obrázek 3.1 Oběžná aktiva 

 

Zdroj: Výkazy společnosti Ba a a.s. 

Tabulka 3.2 Horizontální analýza pasiv 

 2009 2010 2011 2012 2013 

PASIVA CELKEM 100% 99,26% 95,91% 98,54% 86,11% 

VLůSTNÍ KůPITÁL 100% 103,14% 94,95% 97,90% 87,14% 

Základní kapitál 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Kapitálové fondy 100% 90,60% 85,87% 45,48% 51,16% 

Rezervní fondy 100% 100,00% 106,88% 108,06% 115,45% 

VH ML 100% 91,64% 62,23% 65,05% 21,60% 

VH BÚ 100% -206,40% -35,49% -221,82% -46,13% 

CIZÍ ZDROJE 100% 85,80% 103,63% 104,09% 83,82% 

Rezervy 100% 149,74% 146,25% 91,28% 93,79% 

Krátkodobé závazky 100% 117,36% 142,41% 144,09% 115,65% 

    Zdroj: Vlastní výpočty 

V Tabulce ň.Ň je zobrazena horizontální analýza celkových pasiv pomocí bazických 

index  za období Ň00ř – Ň01ň společnosti Ba a a.s. Nejv tší zm na u celkových pasiv nastala 

v roce Ň01ň podobn  jako u horizontální analýzy aktiv. Tuto zm nu nejvíce ovlivnil vlastní 

kapitál, kde negativní zm nu zaznamenává výsledek hospoda ení spolu s výsledkem 

hospoda ení minulých let. Tyto položky jsou dále rozebrány v následujících odstavcích 

zvláš . 
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Výsledek hospoda ení b žného období, mimo to kdy společnost vykazovala ztrátu, se 

část vždy p evedla do zákonného rezervního fondu a zbytek byl p eveden do nerozd lného 

zisku minulých let. 

 

Obrázek 3.2 Vlastní kapitál 

 

Zdroj: Výkazy společnosti Ba a a.s.  

Obrázek 3.3 Vývoj tržeb 

Zdroj: Výkazy společnosti Ba a a.s. 

 

Podle Obrázku ň.Ň je značné, že výsledek hospoda ení b žného období je velmi nestabilní, 

kdy v roce Ň01Ň nastala nejv tší zm na oproti roku Ň009, a to o 221,82%. Tento extrém by 

mohl být zp sobený dokončením modernizace výrobního za ízení závodu v Dolním N mči. 

V souvislosti s obnovou strojního vybavení a zvýšení výrobní kapacity vzrostl obrat závodu, 
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jak je uvedeno ve výroční zpráv  z roku 2012, což podle Obrázku ň.ň je v souladu s vývojem 

tržeb za prodej vlastních výrobk . 

Obrázek ň.Ň hospodá ského výsledku minulých rok  má dva extrémy v roce 2011 a 2013. 

V t chto letech došlo k mimořádným výplatám dividend společnosti v částkách ř0 mil. Kč  

a následn  1Ň0 mil. Kč, jak je uvedeno ve výročních zprávách. Po očišt ní t chto položek by 

k mimo ádným extrém m nedošlo. 

3.3.2. Vertikální analýza rozvahy 

V následující Tabulce 3.3 je zobrazena vertikální analýza celkových aktiv. Nejv tší 

podíl na celkových aktivech mají za analyzované období Ň00ř – Ň01ň ob žná aktiva. 

V pr m ru se procenta pohybují kolem 60% z celkových aktiv. Kv li p evaze práv  ob žných 

aktiv, budou dále rozebrána v následujících odstavcích.  

Tabulka 3.3 Vertikální analýza rozvahy 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

AKTIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 

DM 43,22% 38,15% 39,23% 35,10% 38,97% 

DHM 43,08% 38,06% 39,02% 34,90% 38,59% 

Stavby 36,06% 33,14% 33,44% 29,37% 32,04% 

Ob žná aktiva 55,97% 61,04% 60,12% 64,33% 60,30% 

Zásoby 36,87% 30,79% 36,08% 33,04% 33,13% 

Dlouhodobé pohledávky 1,64% 1,55% 1,47% 1,50% 1,71% 

Krátkodobé pohledávky 15,86% 8,17% 5,45% 5,45% 5,64% 

Pohledávky z obchodních vztah  13,12% 6,66% 3,57% 4,33% 4,16% 

Finanční majetek 1,59% 20,53% 17,11% 24,35% 19,82% 

Účty v bankách 1,06% 20,15% 16,55% 23,91% 19,35% 

Ostatní aktiva 0,81% 0,81% 0,66% 0,56% 0,73% 

    Zdroj: Vlastní výpočty 

V následujícím Obrázku 3.4 je zobrazen vývoj ob žných aktiv, kde je na první pohled 

viditelné, že nejv tší část t chto aktiv tvo í zásoby a materiál, což signalizuje výrobní  

a obchodní podnik – t mito činnostmi se společnost Ba a, a.s. zabývá.  

ůvšak nejv tší zm nu zaznamenaly krátkodobé pohledávky v roce 2010, kdy byly 

vymoženy pohledávky z obchodních vztah , a tím vzrostla výše účtu v bance společnosti 
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Tabulka 3.4 Vertikální analýza pasiv 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

PASIVA CELKEM 100% 100% 100% 100% 100% 

VLůSTNÍ KůPITÁL 79,55% 82,67% 78,76% 79,04% 80,50% 

Hospodá ský výsledek minulých let 15,08% 13,92% 9,79% 9,96% 3,78% 

Nerozd lený zisk minulých let 15,08% 13,92% 9,79% 9,96% 3,78% 

CIZÍ ZDROJE 18,61% 16,09% 20,11% 19,66% 18,12% 

Krátkodobé závazky 13,29% 15,71% 19,73% 19,43% 17,85% 

Závazky z obchodních vztah  6,78% 8,85% 12,35% 12,17% 10,07% 

Bankovní úv ry a výpomoci 5,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Krátkodobé bankovní úv ry 5,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

OSTůTNÍ PůSIVů  1,83% 1,24% 1,13% 1,30% 1,38% 

    Zdroj: Vlastní výpočty 

A proto v dalším Obrázku ň.5 je vlastní kapitál podobn ji rozebrán na další položky, 

které jsou součástí vlastního kapitálu.  Nejvýrazn jší zm ny jsou zaznamenávány u výsledku 

hospoda ení minulých let, konkrétn  v roce Ň01ň, který se výrazn  snížil oproti minulým 

rok m, kdy společnost vyplatila mimo ádné dividendy, jak tuto skutečnost dokládá ve výroční 

zpráv  společnosti Ba a a.s. z roku 2013.  

Jediným rokem, kdy byl výsledek hospoda ení záporný, je rok Ň00ř. Výrazným 

negativním faktorem se stala pokračující hospodá ská krize, která odstartovala v roce 2008. 

Tato krize zp sobila výrazný pokles poptávky v kombinaci s rostoucími aktivitami 

konkurence, zap íčinila propad tržeb a hrubého zisku. Společnost se snažila o úsporná 

opat ení, která m la za následek pokles nákladových položek, avšak nepoda ilo se dosáhnout 

kladného výsledku hospoda ení. V následujících letech byly provedeny další kroky, které 

ztrátu už zamezily. Jedná se nap íklad o redukci nákladových položek, optimalizaci kolekce 

v návaznosti na nové trendy a požadavky trhu, optimalizaci prodejní sít  atd. 
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z d vodu snížení poptávky v kombinaci s rostoucími aktivitami konkurenčních podnik . 

ůvšak co se týče výkon  společnosti, ty naopak vzrostly, jak je zobrazeno v následujícím 

Obrázku ň.6. Tato skutečnost m že být zp sobena tím, že společnost Ba a a.s., co se týče 

vlastního vyrobeného zboží, má stále své v rné zákazníky, pro které se snaží vylepšovat 

produkty a konkurenční společnosti ji v tomto sm ru neohrozí. 

Obrázek 3.6 Vývoj tržeb a výkonů 

 

Zdroj: Výkazy společnosti Ba a a.s. 

ůvšak nejv tší zm nu za analyzované období p edstavují tržby 

z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, tato zm na je znázorn na v níže uvedeném 

Obrázku ň.7. Zm na mohla být zap íčin na uzav ením n kterých prodejen, které 

nevykazovaly dostatečný zisk. P íčinou mohlo být pravd podobn  i p emíst ní podnikových 

prodejen do pronajatých prodejních ploch, které jsou součástí nov  vystavených obchodních 

center. 

Co se týče výnosových úrok , tak v p edchozí Tabulce ň.5 je zobrazen extrémní 

zm na práv  dané položky, ale jejich hodnota je zanedbatelná, proto je zaznamenán tak 

obrovský nár st. 
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Obrázek 3.7 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 

 

Zdroj: Výkazy společnosti Ba a a.s.  

3.3.4. Horizontální analýza nákladů 

V Tabulce č. ň.6 je zobrazena horizontální analýza náklad  společnosti Ba a a.s. 

pomocí bazických index , kde základním rokem pro výpočty byl zvolen rok Ň00ř.  

Tabulka 3.6 Horizontální analýza nákladů 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Náklady 100% 83,94% 77,02% 70,93% 70,76% 

Provozní náklady 100% 85,42% 78,53% 72,63% 72,45% 

Náklady vynaložené na prodané zboží 100% 82,45% 68,67% 59,73% 57,35% 

Výkonová spot eba 100% 93,19% 102,06% 102,18% 114,55% 

Osobní náklady 100% 91,29% 96,50% 92,97% 91,84% 

Dan  a poplatky 100% 106,36% 112,27% 263,33% 207,27% 

Odpisy  100% 87,86% 81,28% 80,97% 76,19% 

Z statková cena prodané DM a materiálu 100% 33,65% 59,66% 221,70% 98,76% 

Ostatní provozní náklady 100% 79,05% 80,58% 67,46% 66,42% 

Finanční náklady 100% 51,10% 43,58% 33,33% 33,31% 

Nákladové úroky 100% 11,82% 0,10% 0,15% 0,26% 

Ostatní finanční náklady 100% 53,83% 46,60% 35,64% 35,61% 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Kv li prohlubující se ztrát  byly učin ny kroky již od roku Ň010, jež m ly tuto ztrátu 

zamezit. Výrazn  se snížily náklady vynaložené na prodané zboží nebo také osobní náklady, 

které byly nejnižší za analyzované období práv  v roce 2010. Vysoký pokles zaznamenávají i 

nákladové úroky, které po splacení bankovních úv r  značn  klesly. Společnost využívá 

p edevším vlastní zdroje k financování. 

Další významný pokles vykazují náklady vynaložené na prodané zboží, které ale jsou 

v souladu s vývojem tržeb za zboží, které v analyzovaném období klesá, což je uvedeno 

v níže uvedeném Obrázku ň.ř. Naopak výkonová spot eba vzrostla o necelých 15% oproti 

základnímu roku Ň00ř. Tyto náklady jsou op t v souladu s výkony společnosti Ba a, jak je 

uvedeno v následujícím Obrázku ň.10. 

Obrázek 3.8 Vývoj přidané hodnoty 

 

Zdroj: Výkazy společnosti Ba a a.s.  

Obrázek 3.9 Vývoj nákladů a tržeb za zboží 

 

Zdroj: Výkazy společnosti Ba a a.s.  
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Obrázek 3.10 Vývoj výkonů a výkonové spotřeby 

 

Zdroj: Výkazy společnosti Ba a a.s.  

3.3.5. Vertikální analýza výnosů 

Níže uvedená Tabulka ň.7 p edstavuje vertikální analýzu výnos . Za analyzované 

období se pom r provozních výnos , finančních výnos  a mimo ádných výnos  v či 

celkovým výnos m výrazn  nem ní. Mimo ádné výnosy nejsou vyčísleny v Tabulce 3.7, 

jelikož p edstavují 0% z celkových výnos . Výrazn jší zm na nastává v roce 2012 v tržbách 

z prodeje dlouhodobého majetku, jak je zobrazeno v Obrázku ň.11. V tomto roce byly 

prodány prodejní prostory společnosti Ba a a.s. Podnikové prodejny se spíše koncentrují do 

nov  vystavených obchodních center, které se nacházejí v blízkosti stávajících obchod  

společnosti Ba a, a.s..  

Tabulka 3.7 Vertikální analýza výnosů 

Výnosy 100% 100% 100% 100% 100% 

Provozní výnosy 96% 98% 98% 98% 99% 

Tržby za prodej zboží 90,12% 90,78% 90,63% 87,16% 85,37% 

Výkony 5,78% 6,47% 7,26% 8,85% 12,25% 

Tržby z prodeje DM a materiálu 0,11% 0,10% 0,33% 1,99% 1,07% 

Ostatní provozní výnosy 0,18% 0,23% 0,26% 0,13% 0,08% 

Finanční výnosy 4% 2% 2% 2% 1% 

Výnosové úroky 0,00% 0,00% 0,02% 0,05% 0,04% 

Ostatní finanční výnosy 3,81% 2,41% 1,51% 1,83% 1,20% 

        Zdroj: Vlastní výpočty 

0 

100 000 

200 000 

300 000 

400 000 

500 000 

600 000 

2009 2010 2011 2012 2013 

V
ýv

oj
 v

 t
is

. K
č

 

Roky 

Výko ová 
spotře a 

Výko y 







38 

 

4. Hodnocení finančního zdraví společnosti 
V následující kapitole je provedena finanční analýza společnosti Ba a, a.s. pomocí 

pom rové analýzy a srovnána s hodnotami odv tví za období Ň00ř – Ň01ň. Poté je použita 

metoda postupných zm n u pyramidového rozkladu ukazatele rentability vlastního kapitálu.  

4.1. Poměrová analýza 

V této části podkapitoly je provedena pom rová analýza společnosti Ba a a.s. za 

období Ň00ř – Ň01ň. ůnalýza je provedena pomocí vybraných ukazatel  aktivity, likvidity, 

rentability a zadluženosti.  

4.1.1. Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity jsou rozčlen ny do dvou graf , a to na graf, který udává dobu 

obratu a graf, který zobrazuje rychlost obratu. Tyto grafy se nachází v Obr. 4.3 a 4.4. Poté 

jsou p esn  vyčísleny v Tabulce 4.1 hodnoty ukazatel  a vstupní data, která byla použita pro 

výpočet t chto ukazatel  za analyzované období Ň00ř – 2013.  

Pro výpočet t chto ukazatel  byly použity tržby, které jsou tvo eny součtem tržeb 

z prodeje zboží, výkon  a tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu.  

Tabulka 4.1 Vstupní data pro ukazatele aktivity 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Vstupní data 

Tržby 2 505 996 2 166 421 1 981 604 1 868 579 1 842 464 

Aktiva 1 302 950 1 293 247 1 249 655 1 283 866 1 121 947 

Zásoby 480 436 398 168 450 889 424 215 371 712 

Pohledávky 228 074 125 679 86 532 89 123 82 452 

Závazky 173 130 203 189 246 548 249 461 200 220 

Ukazatele aktivity 

DO zásob – Ba a 69,02 66,16 81,91 81,73 72,63 

DO zásob - odv tví 33,93 32,14 31,88 32,67 33.57 

DO pohledávek – Ba a 32,76 20,88 15,72 17,17 16,11 

DO závazk  – Ba a 24,87 33,76 44,79 48,06 39,12 

DO aktiv – Ba a  187,18 214,90 227,03 247,35 219,22 

RO aktiv – Ba a 1,92 1,68 1,59 1,46 1,64 

RO aktiv - odv tví 2,06 2,12 2,14 2,09 2,07 

    Zdroj: Vlastní výpočty 
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         Obrázek 4.1 Vývoj tržeb         Obrázek 4.2 Vývoj zásob 

  

Zdroj: Výkazy společnosti Ba a a.s

        Obrázek 4.3 Doba obratu        Obrázek 4.4 Obrátka celkových aktiv 

  

Zdroj: Vlastní výpočty 

V Tabulce 4.1 jsou uvedeny vstupní hodnoty pro výpočet doby obratu zásob, které jsou 

získány z výročních zpráv společnosti Ba a, a.s. a hodnoty tohoto ukazatele za období Ň00ř – 

2013. Doba obratu zásob se výrazn  zm nila v roce 2011, kdy se zvýšila o necelých 16 dn , 

což bylo zap íčin no poklesem tržeb, jak je zobrazeno v Obrázku 4.1, tak i značným nár stem 

zásob, který se nachází v Obrázku 4.Ň. Od tohoto roku se vyvíjí op t pozitivn , tedy klesají 

hodnoty tohoto ukazatele, což zp sobila reorganizace společnosti s cílem optimalizace ízení 

zásob – zásoby se snižují. Pro podnik je tedy d ležité, aby zásoby byly jednou z nejrychlejší 

obracející se složkou ob žných aktiv, jelikož není žádoucí, aby společnost m la dlouhodobé 

zásoby. Což p i srovnáním s odv tvím, má společnost velké rozdíly v hodnotách tohoto 
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ukazatele. ůnalyzovaná společnost Ba a a.s., má za celé období horší hodnoty než odv tví. 

Tento rozdíl by mohl být vysv tlen tím, že v odv tví značn  p evládá podíl dlouhodobého 

majetku nad celkovými aktivy, kdežto společnost Ba a vlastní p evážn  ob žná aktiva, kde 

nejv tší roli hrají práv  zásoby, jak již bylo zmín no ve vertikální analýze aktiv.  

Podle Tabulky 4.1 se ukazatel doby obratu pohledávek výrazn  zm nil v roce 2010 o 13 

dn , což je žádoucí pro tento ukazatel. P íčinou zm ny bylo splacení krátkodobých 

pohledávek z obchodních vztah . Tyto pohledávky mohly být vymoženy specializovanou 

firmou nebo exekutorským ú adem. Od tohoto roku se ukazatel vyvíjí i nadále pozitivn , to 

znamená, že ukazatel klesá. Pravd podobn  se společnost rozhodla k poskytnutí skonta 

odb ratel m, což by pozitivn  ovlivnilo dobu obratu pohledávek. Zárove  by toto opat ení 

m lo vliv na snížení tržeb, což společnost spl uje, jak je zobrazeno na Obrázku 4.1. U tohoto 

ukazatele nebylo možné srovnat s odv tvím, jelikož hodnoty p evzaté z internetových stránek 

Ministerstva pr myslu a obchodu obsahují krátkodobé i dlouhodobé pohledávky dohromady, 

tudíž nebylo možné vypočítat tento ukazatel pro odv tví.  

Ukazatel doby obratu závazků vypovídá o dob , po kterou společnosti neplatí své 

závazky a využívá tak tedy obchodní úv r od dodavatel . Nejnižší hodnoty ukazatele doby 

obratu závazk  společnosti Ba a a.s. za období Ň00ř – Ň01ň byla práv  v počátečním roce 

Ň00ř. Od této doby dochází k r stu ukazatele, který je zp soben klesajícími tržbami. 

Relativn  výrazný pokles poptávky v kombinaci s rostoucími aktivitami konkurence zap íčinil 

propad tržeb, jak je uvedeno ve výroční zpráv  společnosti Ba a a.s. Tento ukazatel je často 

spojován s ukazatelem doby obratu pohledávek. M lo by platit, že doba obratu pohledávek je 

nižší než doba obratu závazk . Toto pravidlo solventnosti platí s výjimkou roku Ň00ř. Postup 

jak by společnost m la plnit závazky z obchodních vztah  je rozd leno dle dodavatel , a to na 

tuzemské a zahraniční. Tuzemským dodavatel m by m l podnik platit již do ň0 dn , ale u 

zahraničních dodavatel  se poda ilo domluvit až ř0 denní splatnost, jak uvádí ve výročních 

zprávách. Tento princip nelze jednoznačn  určit, zda je spln n, jelikož ve výpočtech jsou 

zahrnuty jak tuzemské, tak zahraniční závazky. Porovnání doby obratu závazk  s odv tvím 

op t nelze provést, jelikož údaje, které jsou zve ejn ny na webových stránkách Ministerstva 

pr myslu a obchodu nezahrnují hodnoty závazk  z obchodních vztah , jsou zde údaje pouze 

o souhrnných krátkodobých závazcích. 

Ukazatel doby obratu aktiv je ovliv ován zásobami a vývojem tržeb, p ičemž vývoj 

tržeb je znázorn n v Obrázku 4.1. Pro společnost je d ležité, aby hodnoty doby obratu aktiv 
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byly co nejmenší. Jelikož se jedná jen o obrácenou hodnotu ukazatele, jsou i grafy opačné jak 

je vid t z Obrázku 4.ň. Hodnoty ukazatele by m ly v čase klesat, což se podniku da í až 

v posledním analyzovaném roce. Od roku Ň00ř hodnoty ukazatele klesaly p edevším 

v d sledku snižování výnos  společnosti. Ukazatel rychlosti obratu aktiv m í intenzitu 

využití celkového majetku. Podle Obrázku 4.ň je patrné, že ukazatel mírn  klesá, což pro 

tento ukazatel žádoucí není. ůvšak hodnoty se pohybují v pr m ru kolem 1,5, to znamená, že 

se aktiva „obrátila“ celkem 1,5 krát. Za analyzované období společnosti byly hodnoty vyšší 

než 1, což signalizuje podnik, který je tvo en p evážn  ob žnými aktivy. Hodnoty tohoto 

ukazatele společnosti Ba a nedosahovaly takové úrovn  jako odv tví, což znamená, že 

společnost si vedla po celé analyzované období h e.    

4.1.2. Ukazatele likvidity 

V následujících odstavcích jsou rozebrány t i ukazatele likvidity, a to ukazatele 

celkové likvidity, pohotové likvidity a okamžité likvidity za období 2009 - Ň01ň společnosti 

Ba a a.s. Pro jednotlivé výpočty byly použity údaje z výročních zpráv společnosti, které jsou 

uvedeny v následující Tabulce 4.3 pro vybrané ukazatele. Vypočítané hodnoty t chto 

ukazatel  jsou rovn ž zobrazeny v Obrázku 4.5. 

Tabulka 4.2 Vstupní data pro ukazatele likvidity 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Vstupní data 

Ob žná aktiva 729 223 789 381 751 267 825 958 676 538 

Krátkodobé závazky 239 253 203 189 246 548 249 461 200 220 

Zásoby 480 436 398 168 450 889 424 215 371 712 

KFM 20 713 265 534 213 846 312 620 222 374 

Ukazatelé likvidity 

Celková likvidita 3,05 3,88 3,05 3,31 3,38 

Celková likvidita - 
odv tví 1,01 1,25 1,14 1,08 1,06 

Pohotová likvidita 1,04 1,93 1,22 1,61 1,52 

Pohotová likvidita - 

odv tví  0,58 0,71 0,64 0,60 0,62 

Okamžitá likvidita 0,09 1,31 0,87 1,25 1,11 

Okamžitá likvidita -
odv tví 0,16 0,29 0,24 0,23 0,22 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Obrázek 4.5 Ukazatele likvidity 

 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Ukazatel celkové likvidity by m l být stabilní, což vypočítané hodnoty spl ují, krom  

roku Ň010, kdy se hodnota ukazatele dostala až k ň,ŘŘ. Tento extrém je zp soben zvýšením 

ob žných aktiv a úbytkem krátkodobých závazk , jak je uvedeno v Tabulce 4.2. V tomto roce 

byly splaceny obchodní pohledávky, a proto se zvýšil b žný účet společnosti. V ostatních 

letech ukazatel z stává stabilní a pohybuje se kolem hodnoty ň, což p i srovnáním s 

hodnotami odv tví je nadpr m rné. U odv tví se ukazatel pohyboval dokonce pod 

doporučovanou hranicí 1,5. Tento ukazatel má hlavní slabinu v tom, že zahrnuje i zásoby, 

které jsou nejmén  likvidním ob žným aktivem, nemusí být ihned p evoditelné na pen žní 

prost edky. Grafy pohotové a okamžité likvidity kopírují celkovou likviditu jen v jiných 

hodnotách. Vysv tlením m že být práv  výše zásob, která u společnosti Ba a a.s. tvo í pro 

analyzované období výraznou p evahu nad ostatními složkami aktiv. Vzhledem k tomu, že 

analyzovaná společnost je podnikem výrobním, lze čekat, že bude disponovat vyšším 

množství zásob, tudíž i hodnoty likvidity jsou vyšší. 

Hodnota ukazatele pohotové likvidity byla nejvyšší v roce Ň010, dosahovala 1,řň, kdy se 

výrazn  zlepšila finanční a platební situace podniku Ba a a.s. Od tohoto roku hodnoty spíše 

klesají, což žádoucí není, ale p i takové výši nelze tuto skutečnost hodnotit negativn . Velké 

výkyvy jsou zp sobeny zm nami zásob, které tento ukazatel zcela ovliv ují. Od roku 2010 

byla totiž zavedena reorganizace zásob, aby vedle k jejich snížení, což se podniku také da í. 

Od téhož roku 2010 hodnoty analyzovaného ukazatele p ekročily i doporučenou hranici. P i 

porovnání s hodnotami odv tví, dosahovaly mnohem vyšších hodnot než samotné odv tví, 

p ičemž hodnoty odv tví se za analyzované období pohybovaly dokonce pod minimální 

doporučenou hranicí 1.  
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Doporučovaná hodnota hotovostní likvidity je 0,Ň, a té se společnost p ibližovala pouze 

v jednom roce, a to Ň00ř, kdy společnost v tomto roce využívala úv r od Unicredit bank 

Ěkontokorentní úv rě – proto v roce 2009 pen žní prost edky na bankovních účtech byly 

nejnižší. V dalších letech již tento úv r nečerpali, a proto je tato minimální hranice p ekročena 

ve všech ostatních letech. V Ň010 bylo zaznamenáno zvýšení ukazatele za analyzované 

období. Navýšení bylo zap íčin no, jak již bylo uvedeno výše, práv  významným vzr stem 

pen žních prost edk  na bankovních účtech a zárove  jednorázovým splacením pohledávek 

z obchodních vztah . P i srovnání, s odv tvím jsou hodnoty ukazatele společnosti Ba a a.s. 

znovu vyšší než hodnoty odv tví. 

4.1.3. Ukazatele zadluženosti a finanční stability 

V následující části kapitoly jsou popsány t i ukazatele zadluženosti, a to celková 

zadluženost, dlouhodobá zadluženost a b žná zadluženost, dále pak dva ukazatele finanční 

stability. Všechny hodnoty pot ebné pro výpočet, které byly získány z výkaz  společnosti 

Ba a a.s. za rok 2009-2013, jsou zobrazeny v Tabulce 4.3 a vypočítané hodnoty jsou 

zobrazeny v Obrázku 4.6. 

Tabulka 4.3 Vstupní data pro ukazatele zadluženosti a finanční stability 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Vstupní data 

Aktiva 1 302 950 1 293 247 1 249 655 1 283 866 1 121 947 

Cizí kapitál 242 522 208 084 251 329 252 445 203 286 

Dlouhodobý cizí 
kapitál 3 269 4 895 4 781 2 984 3 066 

Krátkodobý cizí 
kapitál 239 253 203 189 246 548 249 461 200 220 

Vlastní kapitál 1 036 527 1 069 071 984 214 1 014 789 903 191 

Ukazatele  

Celková zadluženost 18,61 16,09 20,11 19,66 18,12 

Celková zadluženost - 
odv tví 59,48  57,20 60,08 61,19 62,30 

Dlouhodobá 
zadluženost 0,25 0,38 0,38 0,23 0,27 

B žná zadluženost 18,36 15,71 19,73 19,43 17,85 

Podíl VK na ů 79,55 82,67 78,76 79,04 80,50 

      Zdroj: Vlastní výpočty  
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Obrázek 4.6 Ukazatele zadluženosti a finanční stability 

 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Obrázek 4.7 Vývoj ukazatele úrokového krytí 

 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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ve vertikální analýze pasiv. Zde bylo jen potvrzeno, že cizí zdroje tvo í velmi malou část 

z celkových pasiv a v tšina majetku byla financována vlastními zdroji. Vzhledem k tomu, že 
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a.s. splatila sv j dlouhodobý bankovní úv r v roce Ň00ř a od této doby žádný bankovní úv r 
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Ukazatel dlouhodobé zadluženosti za analyzované období se ani nep iblížil 1%, což 

znamená, že společnost vlastní více krátkodobého cizího kapitálu než cizího kapitálu 

dlouhodobého. Úpln  nejnižší hodnoty dosahuje rok 2012. V tomto roce se hodnota ukazatele 

nachází na úrovni 0,Ňň% s čímž p edevším souvisí snížení dlouhodobého cizího kapitálu. 

Tento pokles je spojen s úbytkem rezerv.  

Nejvyšší hodnotu běžná zadluženost dosahovala znovu v roce 2011, a to 19,73%. 

Naopak nejnižší hodnoty dosahovaly v roce Ň011, a to 15,71%. Tuto nejnižší hodnotu 

ovlivnila velikost krátkodobého cizího kapitálu, která dosahovala nejnižší hodnoty za 

analyzované období. Pokles krátkodobého cizího kapitálu zap íčinilo splacení všech 

krátkodobých úv r .  

Ukazatel podílu vlastního kapitálu na aktivech se od roku Ň011 mírn  zvyšuje podle 

Obrázku 4.6, což znamená upev ování finanční stability. Platí také, že společnost z velké 

části kryje sv j majetek vlastními zdroji a je zcela finančn  samostatná.  

V Obrázku 4.7 je zobrazen vývoj ukazatele úrokového krytí, který je nestabilní. Jak již 

bylo zmín no výše, společnost splatila bankovní úv r v roce Ň00ř, a práv  od roku Ň010 

enormn  narostl ukazatel úrokového krytí, jelikož nákladové úroky činí zanedbatelné částky. 

Naopak v roce Ň00ř dosahovala hodnota úrokového krytí dokonce záporných hodnot, což 

souviselo se ztrátou, ve které se podnik nacházel. V tomto p ípad  nebylo možno krýt 

nákladové úroky. Co se týče srovnání s odv tvím, bylo možné provést jen za rok 2009, 

protože Ministerstvo pr myslu a obchodu nezve ejnila hodnoty nákladových úrok  odv tví. 

Hodnota tohoto ukazatele pro odv tví se nachází na úrovni ň,0ň, což p i srovnání se 

společností Ba a je značn  vyšší.     

 

 

4.1.4. Ukazatele rentability 

V následujícím Obrázku 4.Ř jsou zobrazeny ukazatele rentability aktiv, vlastního 

kapitálu a dlouhodobých zdroj . Data, která byla použita pro výpočet t chto ukazatel , se 

nacházejí v Tabulce 4.4 a byla p evzata z výročních zpráv společnosti Ba a a.s. za období 

2009 – 2013. V Tabulce 4.4 se také nachází hodnoty ukazatel  rentability za analyzované 

období.  
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Tabulka 4.4 Vstupní data pro ukazatele rentability 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Vstupní data 

EBIT -8 595 44 836 10 153 46 865 11 730 

Aktiva 1 302 950 1 293 247 1 249 655 1 283 866 1 121 947 

EAT -16 429 33 910 5 830 36 442 7 578 

Vlastní kapitál 1 036 527 1 069 071 984 214 1 014 789 903 191 

VK + dlouhodobé dluhy 1 039 796 1 073 966 988 995 1 017 773 906 257 

Ukazatele 

ROA -0,66 3,47 0,81 3,65 1,05 

ROE -1,59 3,17 0,59 3,59 0,84 

ROCE -0,83 4,17 1,03 4,60 1,29 

 Zdroj: Vlastní výpočty 

Obrázek 4.8 Ukazatele rentability 

 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Podle Obrázku 4.8 je zjevné, že rentabilita dlouhodobých zdroj  dosahuje nejlepších 

výsledk . Naopak nejhorších výsledk  dosahuje rentabilita vlastního kapitálu. ůvšak vývoj 

všech t chto ukazatel  je velmi podobný.  

V p edchozí Tabulce 4.4 jsou zobrazeny hodnoty ukazatele rentability aktiv. Pro výpočet 

byl použit EBIT, tedy zisk p ed úroky a zdan ním, avšak existují r zné modifikace výpočtu. 
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V následujícím Obrázku 4.ř je zobrazen vývoj ukazatele rentability aktiv Ba a a.s. spolu 

s odv tvím, ve kterém je společnost srovnávána. Je patrné, že vývoj ukazatele je značn  

nestabilní, avšak doporučený vývoj trendu ukazatele by m l být rostoucí. V roce 2009 

ukazatel společnosti Ba a a.s. dosahuje i záporné hodnoty ve výši -0,66%. Tato ztráta je 

vysv tlována hospodá skou krizí, která započala již v roce 2008 a výrazn  souvisí s poklesem 

poptávky spot ebitel  po obuvi. Tudíž se výrazn  snížil i hospodá ský výsledek společnosti. 

Tato skutečnost souvisí s vývojem ukazatele rentability aktiv. Nejvyšší zm ny nastávají 

v roce 2010 oproti roku 2009 a v roce 2012 oproti roku 2011. Tyto zm ny úzce souvisí 

s meziročním nár stem zisku. P i porovnání výsledk  společnosti Ba a a.s. a odv tví je nutné 

íct, že hodnoty jsou podpr m rné. Nejv tší nesoulad se nachází v roce 2011. 

Obrázek 4.9 Porovnání ROA 

 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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ve v tší mí e vlastním kapitálem. Naopak v odv tví, jak je uvedeno v ročních zprávách na 

stránkách ministerstva pr myslu a obchodu, že vždy p evažují cizí zdroje nad zdroji 

vlastními. 

 

Obrázek 4.10 Porovnání ROE 

 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Ukazatel rentability dlouhodobých zdroj  vyjad uje, kolik provozního hospodá ského 

zisku získali z 1 Kč akcioná i a v itelé. U výpočtu ROCE byly využity dlouhodobé zdroje, 
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Tabulka 4.5 Vstupní data pro pyramidový rozklad 

 2009 2010 2011 2012 2013 

EBIT -8 595 44 836 10 153 46 865 11 730 

EBT -15 946 43 967 10 146 46 854 11 711 

EAT -16 429 33 910 5 830 36 442 7 578 

Trž y 16 510 207 12 974 638 12 869 381 11 131 678 19 518 103 

Aktiva 1 302 950 1 293 247 1 249 655 1 283 866 1 121 947 

VK 1 036 527 1 069 071 984 214 1 014 789 903 191 

ROE -1,59% 3,17% 0,59% 3,59% 0,84% 

 Zdroj: Vlastní výpočty a výkazy společnosti Ba a a.s. 

Obrázek 4.11Období 2009/2010 

 

 Zdroj: Vlastní výpočty 

Obrázek 4.12 Období 2010/2011 

 

 Zdroj: Vlastní výpočty 

Obrázek 4.13 Období 2011/2012 
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V roce 2010 se ukazatel ROE zvýšil o 4,76% oproti roku 2009. V tomto období na 

ukazatel ROE m la pozitivní vliv rentabilita tržeb a obrat aktiv v prvním stupni rozkladu. 

Naopak negativní vliv, avšak jen zanedbatelný, m la finanční páka ve výši 0,1Ň%. Nejv tší 

vliv na rentabilitu vlastního kapitálu m la rentabilita tržeb, a to ve výši 5,ňř%, a proto byla 

detailn  rozložena. Po tomto rozložení je zjevné, že nejv tší vliv zaujala provozní rentabilita, 

a to ve výši ň,76%, která byla rozložena dále na provozní náklady, kde bylo zjišt no, že 

zm nu nejvíce ovlivnily mzdové náklady, které v tomto roce za analyzované období byly 

sníženy oproti roku Ň00ř. Sníženy byly také materiální a ostatní náklady společnosti. Ve 

výroční zpráv  z roku Ň00ř uvádí, že v následujícím roce se budou snažit o snížení 

nákladových položek, což je potvrzeno. 

V následujícím roce Ň011 se ROE absolutn  snížilo o Ň,5Ř % oproti roku Ň010. Tuto 

zm nu pozitivn , avšak se zanedbatelnými procenty, ovlivnil obrat aktiv a finanční páka.  

Jediným dílčím ukazatelem, který p sobí negativn  je rentabilita tržeb. Vliv byl Ň,61%, a 

proto rentabilita tržeb byla detailn ji rozložena na další dílčí ukazatele. Po rozložení bylo 

zjišt no, že provozní rentabilita nejvíce ovliv uje negativní zm nu rentability tržeb ve výši 

1,Ř4%. Po dalším rozložení pro zjišt ní skutečné p íčiny bylo zjišt no, že provozní rentabilitu 

nejvíce ovliv ují materiální náklady. R st podílu nákladu materiálu a tržeb byl zp soben 

r stem výkonové spot eby. V tomto roce byla zahájena rekonstrukce prodejen společnosti 

Ba a a.s., což m že být práv  p íčina tohoto poklesu. Oproti minulému roku byly zvýšeny 

mzdové náklady.  

Ukazatel ROE se za období Ň011 – Ň01Ň znovu navýšil absolutn  o Ň,řř%. Pozitivn  na 

ukazatel p sobila rentabilita vlastního kapitálu spolu s obratem aktiv, finanční páka p sobila 

negativn , ale op t jen v zanedbatelné mí e. Nejvíce na ukazatel rentability vlastního kapitálu 

p sobil ukazatel rentability tržeb, který je dále rozložen na dílčí ukazatele. Po rozložení je 

z ejmé, že nejvyšší vliv na provozní rentabilitu mají materiální náklady. Tyto náklady se 

zvýšily absolutn  o 1,7Ň%. Oproti minulému roku se zvýšily i mzdové náklady.  

V roce 2013 se ukazatel rentability vlastního kapitálu znovu snížil v absolutním vyjád ení 

o Ň,75Ň% oproti roku Ň01Ň. Negativní vliv na tuto zm nu má finanční páka a rentabilita tržeb, 

která je op t nejvyšší. Po rozložení tohoto ukazatele je patrné, že tuto zm nu ovliv uje 

negativn  provozní rentabilita tržeb spolu s da ovou redukcí zisku. Ovšem na zm n  se 

nejvíce podílí mzdové náklady, které se snížily v absolutním vyjád ení o 1,86%.  
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4.3. Pyramidový rozklad ROE – srovnání společnosti Baťa a.s. 
s odvětvím 

V této kapitole je srovnána společnosti Ba a a.s. s odv tvím maloobchodu. Data pro 

výpočty ukazatel  odv tví a informace, které se týkají daného odv tví, jsou p evzaty z 

Ministerstva pr myslu a obchodu, který každý rok vydává roční zprávy, které jsou zve ejn ny 

na jejich internetových stránkách.  

Ukazatel rentability vlastního kapitálu společnosti Ba a, a.s. a odv tví již bylo srovnáno v 

p edchozí kapitole. Podle d íve uvedeného Obrázku 4.10 bylo z ejmé, že podnik kopíroval 

odv tví, avšak v nižších hodnotách. V následující analýze je podrobn ji rozebráno, které dílčí 

ukazatele p sobí na tyto hodnoty a proč společnost Ba a je horší než odv tví. Pyramidový 

rozklad rentability vlastního kapitálu byl vypočítán za každý rok odv tví  

i společnosti Ba a, a.s. zvláš  a následn  byly mezi sebou srovnány za stejné období. 

 

Obrázek 4.15 Období 2009 

 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Obrázek 4.16 Období 2010 
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Obrázek 4.17 Období 2011 

 

Obrázek 4.18 Období 2012 

 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Obrázek 4.19 Období 2013 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Následující období Ň010 p edstavuje zm nu ROE společnosti Ba a a.s. oproti odv tví 

4,65%. Po rozložení vrcholového ukazatele na dílčí ukazatele bylo zjišt no, že pozitivní vliv 

na zm nu m l obrat aktiv ve výši 4,Ň4%. Naopak negativní vliv zaznamenává finanční páka 

ve výši 1,5% a rentabilita tržeb ve výši 7,5%. Nejvyšší vliv byl rozložen na dílčí ukazatele, 

kde nejv tší negativní vliv znovu zaznamenává provozní rentabilita ve výši ř,17%. Tento 

rozdíl je sice po ád negativní, ale oproti minulému roku p ízniv jší. Velkou roli zde hrají 

práv  osobní náklady, které firma opravdu snížila, což je potvrzené v p edcházející kapitole 

rozkladu ROE společnosti Ba a.  

V tomto roce 2011 se ukazatel ROE společnosti Ba a a.s. oproti odv tví znovu zhoršil 

o Ř,07%, kdy nejv tší negativní vliv m la op t rentabilita tržeb ve výši Ř,61%. Pozitivn  

p sobil obrat aktiv ve výši 0,Ř1% a znovu negativn  i finanční páka. Po rozložení rentability 

tržeb je zjišt no, že provozní rentabilita p sobila na vývoj ukazatele negativn  ve výši 6,Ň4%, 

avšak p sobení provozní rentability je menší než v roce Ň010. Negativn  p sobí i da ové 

b emeno a to ve výši Ň,76%, které v p edchozích letech nem lo velký význam na zm nu 

rentabilitu tržeb.  

V roce 2012 je ukazatel rentability vlastního kapitálu společnosti Ba a horší o 5,41% 

než vybrané odv tví. Po rozložení vrcholového ukazatele je zjišt no, že obrat aktiv p sobí 

kladn  a společnost ba a je o 4,76% lepší než odv tví. ůle na prvním míst  je stále rentabilita 

tržeb, která p sobí negativn  ve výši Ř,54%. Po rozložení ukazatele rentability na druhý 

stupe  je viditelné, že znovu provozní rentabilita je to, v čem analyzovaný podnik je horší než 

srovnávané odv tví. 

V roce Ň01ň je společnost Ba a a.s. znovu horší o Ř,74% než odv tví. Po prvním 

stupni rozkladu je zjišt no, že rentabilitu tržeb ve výši ř,4Ř%, která p sobí negativn , je t eba 

rozložit na další stupe  rozkladu. I po posledním rozkladu za analyzované období je st žejním 

ukazatelem pro společnost Ba a a.s. provozní rentabilita, a to ve výši 7,Řň%. 

Vzhledem k tomu, že provozní rentabilita tržeb nelze dále rozložit na dílčí ukazatele, 

kv li nedostatku informací, lze jen p edpokládat, jaké zm ny by mohla společnost Ba a a.s. 

provést, aby se p iblížila k hodnotám odv tví. Jak již bylo zmín no, jako negativní faktor za 

analyzované období m že být označena rentabilita tržeb, která se dále rozkládá na materiální 

náklady, mzdové náklady a ostatní náklady. Co se týče mzdových náklad , na ty se společnost 

zam ila již v p edchozích letech a jejich snižování pravd podobn  dále možné není. ůvšak 

úspora materiálních náklad  by mohla pomoci zvýšit vrcholový ukazatel rentability vlastního 

kapitálu a společnost Ba a by se mohla p iblížit k hodnotám odv tví.  
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5. Závěr 
Cílem bakalá ské práce bylo zhodnotit finanční zdraví společnosti Ba a a.s., neboli 

provést finanční analýzu za období Ň00ř-2013 v od vním pr myslu. V této části kapitoly je 

nutné shrnout nejd ležit jší získané poznatky z provedené finanční analýzy. 

Z t etí kapitoly, jejímž obsahem byla horizontální a vertikální analýza, bylo zjišt no, že 

celková aktiva jsou tvo ena p edevším ob žnými aktivy, což je pro výrobní společnost 

žádoucí, kde nejvýznamn jší složkou majetku byly zásoby. Společnost by se m la zam it na 

strukturu, množství i na logistické procesy a snížit nízkoobrátkové zásoby. V posledních 

letech podnik drží velké množství pen žních prost edk  v bance, což by m la zm nit, nap . 

investováním nebo jiným uložením t chto finančních prost edk . V roce Ň010 společnost 

splatila bankovní úv r a od této doby už žádný bankovní úv r nečerpá, tudíž nejv tší podíl na 

cizích zdrojích mají jen krátkodobé závazky. Co se týče dlouhodobého majetku společnosti, 

tak zde je nejpodstatn jší položkou dlouhodobý majetek hmotný, zejména pozemky a stavby, 

které se v posledních letech snižují z d vodu p emíst ní stávajících podnikových prodejen do 

nov  vystavených obchodních center, které jsou pro spot ebitelé atraktivn jší, než kamenné 

obchody. B hem analyzovaného období se snižují tržby za prodej zboží, ale zvyšují se tržby 

za prodej vlastních výrobk  a služeb, což je hodnoceno pozitivn  z pohledu toho, že 

společnost si udržuje své v rné zákazníky, kte í mají stále zájem o značku Ba a, která má 

svou dlouholetou tradici.  

Ve čtvrté kapitole byla provedena pom rová analýza a srovnání vybraných ukazatel  

s odv tvím. Likvidita se dá zhodnotit pozitivn  za celé období, jelikož hodnoty všech 

analyzovaných ukazatel  splnily minimální doporučené hranice – i když v p ípad  okamžité a 

pohotové likvidity jsou hranice spln ny až od roku 2010. Zárove  je tento rok spojen s 

nejv tším nár stem KFM, což zp sobilo jednorázové splacení pohledávek. Pro dostání t chto 

nesplacených pohledávek byly využity externí společnosti. O zadluženosti společnosti se dá 

hovo it jen minimáln . Společnost od roku Ň010 nečerpá žádný bankovní úv r. Cizí zdroje 

tvo í jen krátkodobé závazky.  

Rentabilita vlastního kapitálu kopírovala trend odv tví, avšak za analyzované období 

nedosahovala této úrovn . Po celé analyzované období dosahovala podstatn  nižších hodnot. 

V n kterých letech byla rentabilita dokonce záporná. Proto lze hodnotit rentabilitu jako 

podpr m rnou. D vod , proč společnost Ba a a.s. nedosahuje takových hodnot jako odv tví, 

m že být n kolik, jako nap íklad to, že společnost má odlišný podíl cizího kapitálu a 
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vlastního kapitálu k celkové bilanční sum . Podnik za analyzované období disponuje ve v tší 

mí e vlastním kapitálem. Naopak v odv tví p evažují cizí zdroje nad zdroji vlastními. 

Jako doporučení pro společnost Ba a a.s. by mohlo být p edevším zam ení se na zvýšení 

rentability společnosti. Vzhledem k tomu, že společnost používá z v tší části jen 

samofinancování, snižuje sice riziko, které je spojeno s cizími zdroji financování, ale finanční 

páka za analyzované období p sobí negativn . Poslední část kapitoly byla zam ena jen na 

rentabilitu vlastního kapitálu, která se neodlišovala od odv tví trendem, ale jen výší. 

Společnost by mohla tuto rentabilitu zvýšit nap . úsporou materiálních náklad  či dalším 

snížením mzdových náklad . O ty se podnik snažil, ale je pravd podobné, že jejich snížení už 

není dále možné.  
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Seznam zkratek 
 

A     aktiva  

a.s.     akciová společnost  

atd.     a tak dále  

CF     pen žní toky  

č.     číslo   

DHM     dlouhodobý hmotný majetek   

DM     dlouhodobý majetek  

DNM     dlouhodobý nehmotný majetek  

EAT     zisk po zdan ní  

EBIT     zisk p ed zaplacením úrok  a dan   

EBITDA    zisk p ed uhrazením odpis , úrok  a dan   

EBT     zisk p ed zdan ním 

Kč     česká koruna  

KFM     krátkodobý finanční majetek  

kr.     krátkodobý 

P    pasiva 

pohl.     pohledávky 

ROA     rentabilita aktiv  

ROCE     rentabilita dlouhodobých zdroj   

ROE     rentabilita vlastního kapitálu 

tis.     tisíc 
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VH     výsledek hospoda ení  

VH BÚ    výsledek hospoda ení b žného účetního období  

VH ML    výsledek hospoda ení minulých let  

VK     vlastní kapitál 
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