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Abstrakt 

Bakalá�ská práce je zam��ena na analýzu a následnou prognózu vybraných 

ekonomických ukazatel� malých a st�edních podnik� v �eské republice pomocí 

statistických metod.  

Abstract 

This bachelor`s thesis deals with the analysis and prognosis of selected economic 

indicators of small and medium enterprises in Czech republic using statistic methods. 
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1 Úvod 

V této práci se budu zabývat vývojem malých a st�edních podnik� v �eské republice, 

které tvo�í d�ležitou sou�ást celé ekonomiky. Tyto podniky musí p�ekonávat r�zné 

p�ekážky. I p�es tuto skute�nost dochází neustále k rozvoji tohoto druhu podnikání. 

Cílem mé bakalá�ské práce je zanalyzovat ekonomické ukazatele malých a st�edních 

podnik� pomocí �asových �ad a na základ� této analýzy ur�it jejich další vývoj. První 

�ást práce bude obsahovat teoretické poznatky o �asových �adách, regresní analýze  

a vybraných ekonomických ukazatelích. V další �ásti budu vybrané ekonomické 

ukazatele analyzovat a každému z t�chto ukazatel� se pokusím ur�it vhodnou regresní 

funkci, která co nejlépe popisuje jeho vývoj. A díky nalezeným regresním funkcím 

budu moci odhadnout, jak se budou jednotlivé ukazatele pravd�podobn� dále vyvíjet.  

Hodnoty ukazatel� o malých a st�edních podnicích za roky 1997 – 2007 byly pro tuto 

práci získány z internetových stránek Ministerstva pr�myslu a obchodu 

(http://www.mpo.cz/).  
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2 Teoretická �ást 

2.1 �asové �ady 

�asovou �adu tvo�í posloupnost dat v�cn� a prostorov� srovnatelných, jejíž hodnoty 

jsou uspo�ádány chronologicky podle �asu. Data pro �asové �ady se obvykle 

shromaž�ují za ú�elem další analýzy, pomocí které se snažíme porozum�t principu této 

�asové �ady a odhadovat její následující vývoj. [4] 

S využitím �asových �ad se setkáváme v r�zných oblastech života jako t�eba ekonomie, 

biologie, fyzika, meteorologie a jiné.  Jejich d�ležitost se hlavn� v ekonomii stále 

zvyšuje.  

„Snaha pomocí zjednodušujících charakteristik porozum�t minulosti toho, co nás 

obklopuje, a vyvodit z ní p�ípadn� to, co nás �eká, vedla v posledních letech k rozvoji 

metod analýzy a prognózy ekonomických �asových �ad. Tyto metody tak v sou�asné 

dob� p�edstavují pom�rn� širokou nabídku rozmanitých nástroj�.“1

2.1.1 D�lení �asových �ad  

�asové �ady se mohou d�lit mnoha zp�soby. Mezi nej�ast�ji používané d�lení pat�í 

d�lení podle �asového hlediska na intervalové a okamžikové �asové �ady. 

� Intervalové �asové �ady – jedná se o �asové �ady, jejichž ukazatelé udávají 

informace o po�tu v�cí nebo jev�, které vznikly v jednom �asovém intervalu. 

Tyto ukazatele se sledují ve stejn� dlouhých �asových intervalech. Hodnota 

ukazatele závisí na zvolené délce intervalu. 

� Okamžikové �asové �ady – hodnota ukazatele se vztahuje k n�jakému 

�asovému okamžiku, nej�ast�ji se jedná o konec m�síce, roku apod. T�mito 

�asovými �adami se sleduje po�et výskyt� zvoleného jevu �i události 

                                                
1 HINDLS, R. a spol. Statistika pro ekonomy. 8. vyd.   Praha : Professional Publishing, 2007. 
 415 s. ISBN 978-80-86946-43-6. 246 s. 
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k danému okamžiku m��ení. Velikost ukazatele není ovlivn�na délkou 

intervalu sledování. [4] 

Mezi další používané zp�soby d�lení �asových �ad pat�í d�lení podle: 

Periodicity sledování  

Jestliže interval mezi jednotlivými m��eními je kratší než jeden rok, pak se jedná  

o krátkodobé �asové �ady. M��ení se obvykle provádí po m�sících �i �tvrtletích. 

Naopak jestliže je interval m��ení roven jednomu roku, p�ípadn� ješt� delší, mluvíme  

o �asových �adách dlouhodobých.  

Zp�sobu vyjád�ení ukazatel�

Ukazatelé mohou být v naturálních nebo v pen�žních jednotkách. Naturální ukazatelé 

mají v�tšinou horší vypovídací schopnost. Proto se �ast�ji používají ukazatele vyjád�ené 

pomocí pen�z.  

Druhu sledovaných ukazatel�

Zde se rozlišují ukazatele primární, tj. ukazatele zjiš�ované p�ímo a ukazatele 

sekundární (odvozené), tj. ty, které vznikají výpo�tem z primárních ukazatel�. [3] 

2.1.2 Srovnatelnost �asových �ad 

V�cná – údaje by m�li mít stejné obsahové vymezení. Problém m�že nastat, jestliže se  

u dlouhodob� sledovaných ukazatel� zm�ní obsahové vymezení, poté tyto �asové �ady 

již nelze srovnávat, jelikož by nám nedávaly požadované informace. 

Prostorová – údaje se mohou vztahovat k ur�itému geografickému území. Nemusí se 

vždy jednat pouze o geografický prostor, ale i o ekonomický prostor. 

�asová – velice d�ležité hlavn� u intervalových �asových �ad, kde délka intervalu 

ovliv�uje velikost ukazatele. [2] 
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2.1.3 Charakteristiky �asových �ad 

P�i analýze �asových �ad pat�í mezi základní metody ur�ování statistických 

charakteristik a grafické znázorn�ní �asových �ad. Mezi statistické charakteristiky pat�í 

diference, tempa r�stu, pr�m�rná tempa r�stu a pr�m�rné hodnoty �asových �ad. 

Všechny tyto charakteristiky jsou popsány níže.  

Pr�m�r

U okamžikových �asových �ad se jedná o chronologický pr�m�r. Jestliže je délka 

intervalu mezi jednotlivými okamžiky stejná, po�ítá se podle následující ho vzorce: 
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Je-li délka mezi jednotlivými okamžiky r�zná, je t�eba po�ítat vážený chronologický 
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Aritmetický pr�m�r se po�ítá u intervalových �asových �ad. Nejsou-li intervaly stejn�

dlouhé, provede se p�ed výpo�tem o�išt�ní. Jsou-li intervaly stejn� dlouhé, pak se 

aritmetický pr�m�r po�ítá podle tohoto vzorce[4]: 
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První diference  

Vyjad�uje p�ír�stky za jednotlivé �asové intervaly. Po�ítá se jako rozdíl dvou 

sousedních hodnot �asové �ady, tj. 

11 )( −−= iii yyyd  (4) 
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pro i = 2, 3, …n. Jestliže je hodnota ve všech p�ípadech p�ibližn� stejná, pak lze 

usuzovat, že pro popis této �asové �ady se nejvíce hodí p�ímka. [3] 

Pr�m�r prvních diferencí 

Ur�uje, o kolik se pr�m�rn� zm�nila hodnota �asové �ady za jeden �asový interval. 

Podle znaménka je možné ur�it, zda �asová �ada roste nebo klesá. Když je hodnota 

pr�m�ru první diference kladná, pak �asová �ada roste, v opa�ném p�ípad� klesá. [4] 

Po�ítá se podle vzorce: 
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Druhá diference 

Je-li patrná vývojová tendence prvních diferencí, pak se ur�uje druhá diference. Jestliže 

jsou hodnoty druhé diference p�ibližn� stejné, pak má �ada pravd�podobn� kvadratický 

trend. [4] Po�ítá se podle následujícího vzorce:

)()()( 1112 ydydyd iii −−=        pro i = 3, 4, …,n. (6) 

Koeficient r�stu 

Koeficient r�stu vyjad�uje rychlost r�stu �i poklesu �asové �ady. Po�ítá se jako podíl 

dvou po sob� jdoucích hodnot �asové �ady. Udává, kolikrát se zm�nila hodnota �asové 

�ady mezi dv�ma sousedními intervaly. [3] 

1
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Pr�m�r koeficient� r�stu 

Udává pr�m�rnou zm�nu koeficientu r�stu za jeden �asový interval. Závisí pouze na 

velikosti první a poslední hodnoty.  
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2.1.4 Grafické znázorn�ní   

Výb�r druhu grafického znázorn�ní je ovlivn�n tím, o jaký typ �asové �ady se jedná.  

Intervalové �asové �ady se znázor�ují:

� sloupkovými grafy – graf tvo�í obdélníky se základnami, jejichž délka odpovídá 

délce intervalu a výška hodnot� �asové �ady v daném intervalu, 

� h�lkovými grafy – ve st�edech interval� je úse�ka, jejíž délka odpovídá hodnot�

�asové �ady, které nabývá v daném intervalu, 

� spojnicovými grafy – hodnoty jsou znázorn�ny bodov� ve st�edech interval�  

a spojeny úse�kami. [4] 

Okamžikové �asové �ady se znázor�ují pouze pomocí spojnicových graf�.  

2.1.5 Dekompozice �asové �ady 

�asová �ada se skládá ze �ty� složek a to trendové, sezónní, cyklické a náhodné. Ve 

všech p�ípadech se nemusí vyskytovat všechny �ty�i složky sou�asn�. Tyto složky je 

možné vyjád�it pomocí aditivní nebo multiplikativní dekompozice. U aditivní 

dekompozice se jednotlivé složky s�ítají, tj.: 

iiiii eSCTy +++= . (9) 

Multiplikativní dekompozice se používá mén� �asto než aditivní a po�ítá se jako sou�in 

jednotlivých složek, neboli: 

iiiii eSCTy = . (10) 

Jednotlivé složky lze popsat následovn�: 

Trendová složka (Ti) – udává dlouhodobou tendenci sledovaného ukazatele v �ase. 

Trend m�že být rostoucí, klesající a konstantní. Trend je možné ve v�tšin� p�ípad�

popsat matematickou funkcí. 

Cyklická složka (Ci) – vyjad�uje kolísání okolo trendu v d�sledku dlouhodobého vývoje 

s délkou vlny delší než jeden rok. Tuto složku je obtížné vysledovat a popsat. Jestliže je 
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�asová �ada sledována za kratší období, pak pravd�podobn� cyklickou složku 

neobsahuje. 

Sezónní složka (Si) – p�edstavuje zm�nu �asové �ady, která se opakuje pravideln� každý 

rok. Sezónní kolísaní m�že být ovlivn�no ro�ními obdobími, státními svátky apod. 

Náhodná složka (ei) – tvo�í ji všechny vlivy p�sobící na �asovou �adu, které 

nedokážeme popsat ani p�edvídat. Jedná se o složku, která z�stane po vylou�ení všech 

ostatních již zmín�ných složek. [3], [4] 

Popis trendu �asových �ad 

K popisu trendu se nej�ast�ji používá regresní analýza. Jejím cílem je nalézt vhodnou 

funkci, která vývoj trendu popisuje nejp�esn�ji. Regresní analýzou se budu zabývat 

v následující �ásti této práce.  

Další možností popisu trendu je metoda klouzavých pr�m�r�. Používá se u �asových 

�ad, které m�ní ve vývoji sv�j charakter a nelze je popsat pomocí matematické funkce. 

Více o této metod� v literatu�e [4].  

2.2 Regresní analýza 

Regresní analýza zkoumá závislost mezi dv�ma �i více náhodnými veli�inami. 

Nej�ast�ji se zkoumá závislost práv� mezi dv�ma veli�inami, kdy x bývá ozna�ováno 

jako nezávisle prom�nná a y závisle prom�nná. Tuto závislost lze zapsat jako  

)(xy ϕ= , (11) 

kde )(xϕ  zna�í funkci, která popisuje danou závislost. Ve v�tšin� p�ípad� tuto funkci 

nelze vyjád�it žádným p�edpisem, proto se hledá taková funkce, která danou závislost 

popisuje co nejlépe. Jestliže najdeme tuto závislost, pak m�žeme k libovolné hodnot�

nezávislé veli�iny x odhadnout hodnotu závislé veli�iny y. [4] 

Závislost mezi veli�inami je ovlivn�ná r�znými náhodnými vlivy, které se nazývají 

šum. V n�kterých p�ípadech m�že být velikost šumu velká a v jiných p�ípadech m�že 

nabývat velmi malých hodnot. P�edpokládá se, že je st�ední hodnota šumu rovna nule. 
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2.2.1 Lineární regrese 

Mezi lineární modely regrese pat�í ty, jejichž parametry nβββ ,...,, 21  jsou lineární, tj. 

jsou ve tvaru: 

nnxxxx βββη +++= ...)( 2211 .  

2.2.1.1 Regresní p�ímka 

Tento typ lineární funkce se používá nej�ast�ji a jde o nejjednodušší p�ípad regresní 

úlohy.  Tvar této funkce je dán vztahem: 

xx 21)( ββη += . (12) 

Pro parametry 21  , ββ  je t�eba stanovit jejich odhady b1, b2, které se po�ítají pomocí 

metody nejmenších �tverc�. Tato metoda spo�ívá v hledání koeficient� b1, b2 takových, 

u kterých jsou sou�ty kvadrát� odchylek nam��ených hodnot od o�ekávaných co 

nejmenší, tj. tehdy, když funkce (13) nabude nejnižší hodnoty. 
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Odhady b1 a b2 se ur�í pomocí parciálních derivací funkce S (b1, b2) 
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Z t�chto parciálních derivací dostaneme dv� normální rovnice, které mají tvar: 
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po jejich úprav� je možné odhady b1, b2 vyjád�it jako: 
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xbyb 21 −= ,  

kde x  a y  jsou výb�rové pr�m�ry, tj. �
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Získané odhady dosadíme do p�vodní rovnice a získáme rovnici pro odhad regresní 

p�ímky: 

xbbx 21)(ˆ +=η . (17) 

Pomocí této rovnice m�žeme po�ítat hodnoty závislé prom�nné p�i dosazení r�zných 

hodnot nezávisle prom�nné u takových �asových �ad, pro které je regresní p�ímka 

nejvhodn�jší regresí. [4] 

2.2.1.2 Parabolický trend 

Jde o další p�íklad lineární regrese. Závislost mezi prom�nnými je vyjád�ena  

funkcí:

2
321)( xxx βββη ++= . (18) 

Pomocí metody nejmenších �tverc� hledáme odhady koeficient� 32,1   , βββ a  podle 

rovnice (19), kdy stejn� jako v p�edchozím p�ípad� hledáme takové odhady, kdy 

rovnice nabývá nejmenší hodnoty. 

�
=

−−−=
n

i

iii xbxbbybbS
1

22
32121 )(),(  (19) 

Po provedení parciálních derivací a jejich následnou úpravou dostaneme t�i normální 

rovnice, pomocí nichž se dají spo�ítat odhady b1, b2 a b3. 
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 (20) 

Po vy�ešení této soustavy rovnic se získané odhady koeficient� dosadí do p�vodní 

rovnice, která poté vyjad�uje danou závislost. [3] 

Dalšími typy lineární regrese m�že být logaritmický a hyperbolický trend, k vypo�tení 

jejich parametr� se používají obdobné postupy jako v p�edchozích lineárních funkcích, 

které byly popsány podrobn�. 

2.2.2 Nelineární regrese 

Nelineární funkce se d�lí do dvou skupin. První tvo�í ty, které se pomocí 

matematických úprav mohou transformovat na lineární funkce. Druhou skupinu tvo�í ty 

funkce, které není možné p�evést na lineární. 

2.2.2.1 Linearizovatelné 

P�íkladem linearizovatelné funkce je: 

Exponenciální trend 

Tento typ funkce je možné zapsat ve tvaru  

xx 21)( ββη = , (21) 

kde x = 1, 2 , …, n a 1β , 2β  jsou parametry funkce. Pomocí zlogaritmování vznikne 

lineární funkce, tj.: 

21 lnln)(ln ββη xx += ,  

a po provedení substituce ( )(ln xz η= , 11 ln β=c , 22 ln β=c ), získáme tvar funkce 

stejný jako u regresní p�ímky: 



19 

21 xccz += .   

Tudíž dále m�žeme postupovat jako u regresní p�ímky. Na záv�r ješt� provedeme 

zp�tnou substituci a získané odhady koeficient� dosadíme do p�vodní rovnice. [3] 

2.2.2.2 Nelinearizovatelné 

Mezi nelinearizovatelné funkce pat�í následující t�i funkce.        

Modifikovaný exponenciální trend 

Tento trend je vyjád�en následujícím p�edpisem: 

xx 321)( βββη += . (22)

Jde o trend, který má ve vývoji asymptotu. Vyrovnání tímto trendem se používá pro 

�asové �ady, které jsou shora nebo zdola omezené a hodnoty prvních diferencí jsou 

p�ibližn� konstantní. [2] 

Logistický trend 

Jedná se o S-k�ivku, která se v ekonomii používá k modelování nap�. poptávky zboží 

dlouhodobé spot�eby. Její tvar je dán vztahem: 

x
x

321

1
)(

βββ
η

+
= . (23) 

Skládá se z p�ti základních vývojových fází cyklu. Jednotlivé fáze lze charakterizovat 

tímto zp�sobem: 

1. fáze – formování nových progresivních sil, které jsou zatím brzd�ny p�vodními, 

2. fáze – nové síly se za�ínají pln� prosazovat a ovliv�ovat další vývoj, 

3. fáze – síly se již zcela prosadily, ale za�ínají se objevovat jiné opozi�ní síly, 

4. fáze – opozi�ní síly získávají p�evahu, tudíž se vývoj zpomaluje, 

5. fáze – p�evahu mají opozi�ní síly, vývoj se tém�� utlumuje. [3] 
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Gompertzova k�ivka 

Jde o S-k�ivku, která oproti logistickému trendu není symetrická a v�tšina hodnot leží 

až za inflexním bodem.  Tato k�ivka je ohrani�ená shora i zdola a je dána tvarem [4]: 
x

ex 321)( βββη += . (24) 

Odhady koeficient� nelinearizovatelných funkcí 

Aby bylo možné tyto odhady spo�ítat, je t�eba, aby byl po�et hodnot d�litelný t�emi. 

Jestliže není, pak se s krajními hodnotami nepo�ítá. Jednotlivé odhady se po�ítají podle 

vzorc�: 
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,  

kde h je délka intervalu. S1, S2 a S3 p�edstavují sou�ty hodnot �asové �ady, kdy se tyto 

data rozd�lí do t�í skupin o m prvcích (m = n / 3), p�esn�ji: 
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=
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iyS
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1    �
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=
m

mi

iyS
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1
2     �
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=
m

mi

iyS
3

12
3      pro i = 1, 2, …, n.  (26) 

Všechny tyto vzorce platí pro modifikovaný exponenciální trend. „Pro logistický trend 

se ur�í k hodnotám yi nezávisle prom�nné jejich p�evrácené hodnoty 1/yi. P�i použití 

Gompertzovy k�ivky se ur�í pro zadané hodnoty yi jejich p�irozené logaritmy iyln .“
2
  

2.2.3 Volba vhodné regresní funkce 

Nej�ast�ji se k výb�ru funkce používají dv� kritéria, a to reziduální sou�et �tverc�  

a index determinace. Mimo tyto kritéria je také vhodné uvažovat, zda je funkce rostoucí 

                                                
2 KROPÁ�, Ji�í. Statistika B :jednorozm�rné a dvourozm�rné datové soubory, regresní analýza, �asové 
�ady. Brno, 2007.  149 s. ISBN 80-214-3295-0. 110s. 
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�i klesající, roste-li funkce do nekone�na nebo je omezená a je-li vhodné uvažovat 

 o funkci s inflexním bodem. 

Reziduální sou�et �tverc�  

Vyjad�uje hodnotu, která se rovná sou�tu kvadrát� rozdíl� nam��ených a vyrovnaných 

hodnot, tj. 

�
=

− −=
n

i

iiy y
n

S
1

2
ˆ )ˆ(

1
ηη       pro i = 1, 2, …,n, (27) 

kde iη̂  p�edstavuje vyrovnané hodnoty regresní funkce a yi skute�né nam��ené hodnoty 

závisle prom�nné pro jednotlivé hodnoty xi. K popisu se vybírá ta funkce, která má 

hodnotu vzorce (27) nejmenší. [3], [4] 

Index determinace 

Nabývá hodnoty z intervalu 1,0  a po�ítá se podle vzorce: 
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ηη       pro i = 1, 2, …,n. (28) 

�ím je hodnota indexu determinace vyšší, tím lépe zvolená funkce popisuje danou 

závislost. Naopak, je-li hodnota blízká nule, pak pravd�podobn� tato funkce není pro 

popis zkoumané závislosti správná. Problém m�že nastat, jestliže se index determinace 

po�ítá pro polynom vysokého stupn�, jelikož m�že nabývat vysokých hodnot 

 i v p�ípad�, že nepopisuje dostate�n� správn� danou závislost. [3]  

                                                
Všechny vzorce použité v kapitole 2.1 �asové �ady a 2.2 Regresní analýza pocházejí ze zdroj� [3], [4]. 
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2.3 Malé a st�ední podniky 

Mezi malé a st�ední podniky (dále jen MSP) se �adí podniky, které mají po�et 

zam�stnanc� do 250 osob a jejich ro�ní obrat nep�esahuje 50 milion� euro nebo je 

kone�ná ro�ní rozvaha menší nebo rovna 43 milión� euro. Další podmínkou je 

nezávislost, nebo-li podnik nesmí být vlastn�n z více než 25% subjektem, který nespadá 

do kategorie MSP. Výjimkou jsou  instituce nekontrolující podnikání, které mohou 

podnik vlastnit i z více než 25%.  

Podrobn�jší �len�ní MSP podle evropské komise: 

� „drobný podnikatel zam�stnává mén� než 10 zam�stnanc� a jeho aktiva/majetek 

nebo obrat/p�íjmy nep�esahují korunový ekvivalent 2 milion� EUR,  

� malý podnikatel zam�stnává mén� než 50 zam�stnanc� a jeho aktiva/majetek 

nebo obrat/p�íjmy nep�esahují korunový ekvivalent 10 milion� EUR,  

� st�ední podnikatel zam�stnává mén� než 250 zam�stnanc� a jeho aktiva/majetek 

nep�esahují korunový ekvivalent 43 milion� EUR nebo obrat/p�íjmy nep�esahují 

korunový ekvivalent 50 milion� EUR. “ 3

Podnikání se �ídí obchodním zákoníkem a živnostenským zákonem. Podle § 5 zákona �. 

513/1991 Sb., obchodní zákoník je podnik definován takto: „Podnikem se pro ú�ely 

tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek 

podnikání. K podniku náleží v�ci, práva a jiné majetkové hodnoty, které pat�í 

podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto 

ú�elu sloužit.“4 V tomto zákon� lze také nalézt, jakým zp�sobem je definováno 

podnikání, podnikatel, jednotlivé formy podnikání a další v�ci, které s podnikáním 

souvisí. 

MSP mají oproti velkým firmám své výhody i nevýhody. Mezi jejich výhody se �asto 

�adí jednoduchá organiza�ní struktura, menší náklady p�i vzniku, mén� administrativy, 

                                                
3 Malé a st�ední podniky (MSP) - Podnikatel.cz [online]. [cit. 2009-03-18]. Dostupné z: 
<http://www.podnikatel.cz/start/zacinajici-podnikatel/male-a-stredni-podniky-msp/>. 
4 Zákon �. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. § 5. 
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osobní p�ístup k zákazník�m apod. Naopak za nevýhody bývá považováno mén� zdroj�

na výzkum, horší p�ístup k cizímu kapitálu, nižší vliv na trhu aj. 

Jelikož podnikání je pro MSP více finan�n� náro�né, ale jejich ú�ast na trhu je 

nezbytná, mohou tyto podniky získat dotace p�evážn� z fondu EU, která se snaží 

 o rozvoj tohoto typu podnikání. MSP mohou �erpat dotace na technologie, 

biotechnologie, nemovitosti, nehmotný majetek a patenty, výzkum a vývoj, vzd�lávání 

zam�stnanc�, podpora exportu, poradenství a ochrana životního prost�edí. Pro získání 

dotací je t�eba splnit spoustu podmínek, které jsou pro jednotlivé projekty r�zné. 

2.3.1 Vybrané ukazatele 

Výkony 

Výše výkon� odpovídá sou�tu tržeb za vlastní výrobky a služby, zm�n stavu 

vnitropodnikových zásob výroby a aktivací vnitropodnikových zásob. Zjednodušen�

�e�eno, jde o pen�žní vyjád�ení objemu produkce. [6] 

Ú�etní p�idaná hodnota 

Jde o odvozeného ukazatele, který se po�ítá jako rozdíl mezi výkony a výkonovou 

spot�ebou. Vyjad�uje, o kolik se zvýšila hodnota vstup� díky zpracování, neboli o kolik 

jsou výstupy vyšší než vstupy. [7] 

Mzdové náklady (bez ostatních osobních náklad�) 

Vyjad�ují veškeré náklady na mzdy v�etn� odm�n. Zahrnují i p�íjmy spole�ník� a �len�

družstva, pokud jsou v evidenci zam�stnanc�. Neobsahují náklady vynaložené na 

pracovníky, kte�í nejsou v evidenci zam�stnanc�, tj. pracovníci, kte�í pracují na základ�

dohody o provedení práce nebo �innosti a také nezahrnují odm�ny �len�m orgán�

spole�ností. [10] 

Investice 

Vyjad�ují vynaložené zdroje na po�ízení statk�, které nejsou spot�ebovávány okamžit�, 

ale pomocí nich jsou vyráb�ny další statky v budoucnu. Investice mohou být 
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financovány vlastními i cizími zdroji. �asto jsou investice nazývány odloženou 

spot�ebou. Jednotlivé investi�ní projekty musí být velice dob�e rozmyšleny, jelikož 

špatné rozhodnutí m�že firmu zni�it. 

V rámci podnik� se d�lí investice na hmotné, nehmotné a finan�ní.  

- hmotné –  obsahují investice do prost�edk�, které se �adí do stálých aktiv. 

P�íkladem mohou být investice na vybudování nebo rozší�ení výrobních 

prostor�, výstavbu budov a cest, nákup pozemk�, stroj� aj. ,  

- nehmotné – v ú�etnictví jsou ozna�eny jako nehmotný investi�ní majetek, 

tedy nákup softwaru, licencí, autorských práv, know-how, výdaje na výzkum 

atd., 

- finan�ního investice – nákup dlouhodobých cenných papír�, dlouhodobé 

p�j�ky, vklady do jiných spole�ností aj. 

Z makroekonomického hlediska se investice d�lí na: 

- hrubé investice – rovná se celkové investované �ástce, 

- �isté investice – po�ítají se jako rozdíl hrubých investic a odpis�. 

Investi�ní majetek pak m�že podnik získat koupí, investi�ní výstavbou, darováním  

a bezúplatným nabytím na základ� smlouvy o koupi najaté v�ci. [6] 

Zahrani�ní obchod 

Díky možnosti obchodovat v zahrani�í se rozši�uje trh, kde mohu firmy nabízet své 

zboží a služby, ale také se zvyšuje konkurence, se kterou musí soupe�it. Velkou roli zde 

hrají m�nové kurzy, které ovliv�ují kone�nou cenu, za kterou podniky prodávají. 

“Vývoz

Vývoz vyjad�uje hodnotu zboží odeslaného do zahrani�í, které p�estoupilo státní hranici 

za ú�elem jeho trvalého nebo do�asného ponechání v zahrani�í. Celkový vývoz se tak 

skládá z odeslání do stát� EU a vývozu do t�etích zemí. 

Dovoz

Dovoz vyjad�uje hodnotu zboží p�ijatého ze zahrani�í, které p�estoupilo státní hranici 
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za ú�elem jeho trvalého nebo do�asného ponechání v tuzemsku. Celkový dovoz se tak 

skládá z p�ijetí ze stát� EU a dovozu ze t�etích zemí.“
5

HDP 

Výše HDP vyjad�uje hodnotu zboží a služeb, které byly vyprodukovány na ur�itém 

území za dané období a jeho výše vyjad�uje výkonnost ekonomiky. Vypo�ítat se dá 

t�emi zp�soby: 

� produk�ní metodou  

HDP = Produkce - Mezispot�eba + Dan� z produkt� -Dotace na produkty, 

� výdajovou metodou  

HDP = Výdaje na kone�nou spot�ebu + Tvorba hrubého kapitálu + Vývoz 

výrobk� a služeb - Dovoz výrobk� a služeb, 

� d�chodovou metodou 

HDP = Náhrady zam�stnanc�m + Dan� z výroby a z dovozu - Dotace + �istý 

provozní p�ebytek + �istý smíšený d�chod + Spot�eba fixního kapitálu. [8] 

                                                
5 Zahrani�ní obchod - M�šec.cz [online]. [cit. 2009-03-20]. Dostupné z: 
<http://www.mesec.cz/texty/zahranicni-obchod/>. 
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3 Praktická �ást 

V této �ásti budu pomocí �asových �ad analyzovat jednotlivé ukazatele MSP za roky 

1997 - 2007 a p�edpovídat jejich další vývoj. 

3.1 Po�et MSP 

První ukazatel, který budu sledovat, je po�et MSP. Udává, kolik podnik� existovalo ke 

konci každého roku. V následující tabulce jsou tyto hodnoty ve druhém sloupci. T�etí 

sloupec obsahuje vypo�tené první diference podle vzorce (4) a �tvrtý sloupec 

koeficienty r�stu spo�tené podle vzorce (7).  

x Rok (t) Hodnota (y) 
První 

diference 

Koeficient   

r�stu 

Vyrovnané 

hodnoty ( vy ) 

1 1997 657 130 - - 666963,6 

2 1998 740 622 83492 1,1271 707193,5 

3 1999 753 807 13185 1,0178 747423,3 

4 2000 744 133 -9674 0,9872 787653,1 

5 2001 746 127 1994 1,0027 827882,9 

6 2002 971 210 225083 1,3017 868112,7 

7 2003 988 697 17487 1,0180 908342,5 

8 2004 1 002 045 13348 1,0135 948572,4 

9 2005 995 701 -6344 0,9937 988802,2 

10 2006 999 472 3771 1,0038 1029032,0 

11 2007 999 182 -290 0,9997 1069261,8 

Tabulka 1 – Hodnoty o po�tech MSP 

Základní charakteristiky: 

2,34234)(1 =yd i   043,1)( =yk   872108,4=y   
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Pr�m�r prvních diferencí vyjad�uje, že po�et podnik� vzrostl každý rok oproti 

p�edchozímu pr�m�rn� o 34 234,2 podnik�. Pr�m�r koeficient� r�stu udává, že 

pr�m�rný ro�ní nár�st po�tu podnik� byl 4,3%. 

Po�et MSP
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Graf 1 – Po�et MSP v �R za jednotlivé roky 

V grafu je vid�t rostoucí trend a lze p�edpokládat, že tento trend bude pokra�ovat. 

Nejv�tší nár�st byl v roce 2002 (o 225 083 podnik�) a z�ejm� souvisí se vstupem �R do 

EU. V tomto roce již byla sjednocena v�tšina p�edpis� �R s p�edpisy EU, u kterých to 

bylo vyžadováno a díky nim se zjednodušilo obchodování v zahrani�í, což z�ejm� vedlo 

k danému nár�stu. Mezi jednotlivými odv�tvími byl nejv�tší nár�st za období 

2002 - 2007 ve službách. Tento nár�st se dal o�ekávat, jelikož v minulosti bylo služeb 

nedostatek. 

Pro vyrovnání této �asové �ady jsem zvolila regresní p�ímku. Po nalezení koeficient� b1, 

b2 podle vzorc� (16) vznikne funkce, která má tvar xyv ⋅+= 40230626734 , kde  

x = (t - 1996). Výsledný tvar rovnice je: 

)1996(40230626734 −⋅+= tyv . 

Vyrovnané hodnoty, které se spo�ítaly pomocí nalezené rovnice regresní p�ímky, jsou 

dopln�ny do šestého sloupce tabulky 1 a graficky znázorn�ny v grafu 2. 
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Po�et MSP - vyrovnání p�ímkou
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Graf 2 – Vyrovnání hodnot p�ímkou 

Prognóza vývoje 

Pomocí zjišt�né regresní funkce lze p�edpov�d�t vývoj pro následující období. Pro rok 

2008 a 2009 se hodnota spo�ítá následovn�: 

2008: yv = 626 734 + 40230 	 (2008 – 1996) = 1 109 494 

2009: yv = 626 734 + 40230 	 (2009 – 1996) = 1 149 274 

Tedy odhad po�tu MSP pro rok  2008 je 1 109 494 podnik� a pro rok 2009 je to 

1 149 274 podnik�. 

 Pro hodnotu pro rok 2009 se dá o�ekávat, že bude o n�co nižší, jelikož probíhající 

ekonomická krize m�že odradit mnohé od založení nové firmy nebo mohou n�které již 

existující firmy zaniknout. Konkrétní výše v po�tu podnik� bude záviset na tom, jak se 

bude krize b�hem celého roku vyvíjet. 



29 

Po�et MSP - prognóza
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Graf 3 – Odhad vývoje po�tu MSP 

3.2 Po�et zam�stnanc�

Další ukazatel, kterým se budu zabývat, je po�et zam�stnanc� MSP. Dle mého názoru 

má v�tší vypovídací schopnost o rozvoji MSP než p�edchozí ukazatel. Jelikož ten pouze 

udával po�et podnik� a nezohled�oval nap�íklad, zda se jedná o podnik s 10 �i 200 

zam�stnanci. I když ne vždy má po�et zam�stnanc� vypovídací schopnost o výkonnosti 

podniku.  

V tabulce 2 jsou údaje o po�tech zam�stnanc� a další vypo�tené charakteristiky stejn�

jako v p�edchozím p�ípad�. 
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x 
Rok 

(t) 

Hodnota (y) 

v tis.  

První 

diference 

Koeficient   

r�stu 

Vyrovnané 

hodnoty ( vy ) 

1 1997 1 721 - - 1809,5 

2 1998 1 948 227 1,1319 1827,7 

3 1999 1 870 -78 0,9600 1845,8 

4 2000 1 830 -40 0,9786 1864,0 

5 2001 1 848 18 1,0098 1882,1 

6 2002 1 947 99 1,0536 1900,3 

7 2003 1 910 -37 0,9810 1918,4 

8 2004 1 904 -6 0,9969 1936,6 

9 2005 1 924 20 1,0105 1954,7 

10 2006 1 983 59 1,0307 1972,9 

11 2007 2 018 35 1,0177 1991,0 

Tabulka 2 – Hodnoty o po�tech zam�stnanc� v MSP 

Základní charakteristiky: 

2,26)(1 =yd i 0143,1)( =yk   1903,35=y   

Pr�m�r prvních diferencí udává, že b�hem sledovaného období (1997 – 2002) vzrostl 

po�et zam�stnanc� každý rok pr�m�rn� o 26,2 tis osob. Pr�m�r koeficient� r�stu �íká, 

že pr�m�rný nár�st každý rok dosahoval výše 1,43%.  
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Po�et zam�stnanc�
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Graf 4 – Po�et zam�stnanc� MSP 

I p�es menší výkyvy v n�kterých letech je z�ejmé, že vývoj po�tu zam�stnanc� má 

rostoucí trend. Nejv�tší nár�st byl zaznamenán v roce 1998, a to 227 tis. zam�stnanc�. 

Ovšem ihned v následujícím roce nastal nejv�tší pokles za sledované období, kdy došlo 

k poklesu zam�stnanosti v celé �eské republice, z�ejm� v d�sledku politické nestability  

v zemi. Jestliže se zam��íme na jednotlivá odv�tví, pak za roky 2002 – 2007 byl nejv�tší 

nár�st v po�tu zam�stnanc� ve službách (o 91 tis.), který sv�d�í o velkém rozvoji 

služeb. Naopak v zem�d�lství došlo k nejv�tšímu poklesu, který �inil 31 tis. 

zam�stnanc�. 

Pro vyrovnání jsem zvolila regresní p�ímku, jelikož z n�kolika uvažovaných k�ivek 

m�la hodnotu reziduálního sou�tu �tverc� nejmenší. Výsledný tvar rovnice je: 

)1996(181791yv −⋅+= t . 

Vyrovnané hodnoty za jednotlivé roky jsou vyneseny v grafu 5. 
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Po�et zam�stnanc� - vyrovnání p�ímkou
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Graf 5 – Vyrovnání po�tu zam�stnanc� p�ímkou 

Prognóza vývoje 

Prognóza po�tu zam�stnanc� pro další dva roky je následující: 

2008:  yv = 1 791,3 + 18,2 	 (2008 – 1996) = 2009,7, 

2009:  yv = 1 791,3 + 18,2 	 (2009 – 1996) = 2027,9. 

Odhad pro po�et zam�stnanc� MSP v roce 2008 je 2009,7 tis. zam�stnanc� a v roce 

2009 má odhad hodnotu 2027,9 tis. zam�stnanc�.  

Vzhledem k probíhající ekonomické krizi lze o�ekávat, že v roce 2009 firmy budou 

propoušt�t své zam�stnance, proto m�že být po�et zam�stnanc� nižší než p�edpov�zená 

hodnota. Správnost odhadu lze ov��it až po zve�ejn�ní výsledk� za tyto roky. 

Po�et zam�stnanc� - prognóza 
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Graf 6 – Prognóza vývoje po�tu zam�stnanc� MSP 
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3.3 Výkony 

V následující tabulce jsou výše výkon� MSP za jednotlivé roky. K t�mto hodnotám jsou 

dopo�teny n�které charakteristiky. 

x Rok (t) 
Hodnoty (y)

v mil. K�
První 

diference 
Koeficienty 

r�stu 
Vyrovnané 

hodnoty ( vy ) ln y 

1 1997 1 733 985    - - 1798919 14,3659 

2 1998 1 985 356    251371 1,1450 1893836 14,5013 

3 1999 1 996 885    11529 1,0058 2003343 14,5071 

4 2000 2 128 238    131353 1,0658 2130318 14,5708 

5 2001 2 287 962    159724 1,0750 2278360 14,6432 

6 2002 2 417 367    129405 1,0566 2452001 14,6982 

7 2003 2 654 246    236879 1,0980 2657009 14,7917 

8 2004 2 945 419    291173 1,1097 2900796 14,8958 

9 2005 3 154 579    209160 1,0710 3192978 14,9644 

10 2006 3 680 034    525455 1,1666 3546181 15,1184 

11 2007 3 879 162    199128 1,0541 3977172 15,1711 

Tabulka 3 – Hodnoty o výkonech MSP 

Základní charakteristiky: 

194605)(1 =yd i 0782,1)( =yk 2623930,27=y   

Pr�m�r prvních diferencí vyjad�uje, že každý rok vzrostla pr�m�rn� výše výkon� oproti 

p�edchozímu roku o 194,6 tis K�. Pr�m�r koeficient� r�stu udává, že výkony se každý 

rok zvýšily pr�m�rn� o 7,8%. 
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Výkony
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Graf 7 – Vývoj výkon�

Z grafu 7 je vid�t, že výše výkon� plynule roste a v žádném roce nedošlo k jejich 

poklesu. K nejv�tšímu nár�stu výkon� došlo v roce 2006 vlivem vynaložení velkého 

množství investic, díky kterým došlo k rozvoji podnik�. Nejmenší nár�st nastal v roce 

1999, což souvisí s poklesem po�tu zam�stnanc�. Mezi jednotlivými odv�tvími byl 

nejvýrazn�jší nár�st v pr�myslu (o 694 080 mil. K�). V ostatních odv�tvích došlo 

k mírn�jšímu nár�stu. Nejv�tší relativní nár�st byl ve stavebnictví, který �inil 118%. 

Nejvhodn�ji tuto závislost popisuje Gompertzova k�ivka. Pro nalezení koeficient� b1, 

b2, b3 bylo t�eba spo�ítat k p�vodním hodnotám jejich p�irozené logaritmy, které jsou 

dopln�ny v tabulce 3. Hodnoty jednotlivých koeficient� se vypo�tou podle vzorc� (25) 

a jejich výsledné hodnoty jsou následující: 

b1 = 13,851 b2 = 0,504  b3 = 1,093. 

Výsledný tvar funkce má tedy tvar:  

)1996(093,1504,0851,13 −⋅+=
t

eyv . 

Vyrovnané hodnoty, které byly vypo�teny pomocí nalezené funkce Gompertzovy k�iky, 

jsou znázorn�ny v grafu �. 8. Konkrétní �íselné hodnoty pro jednotlivé roky jsou 

dopln�ny v tabulce 3. 
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Výkony - vyrovnání gompertzovou k�ivkou
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Graf 8 – Vyrovnání výkon� Gompertzovou k�ivkou 

Prognóza 

Prognóza výkon� pro další dva roky je tato: 

2008: 
12093,1504,0851,13 ⋅+= eyv  = 4 484 410 mil. K�

2009: 
13093,1504,0851,13 ⋅+= eyv  = 5 139 023 mil. K�

Odhad výkon� pro rok 2008 �iní 4 484 410 mil. K�. V roce 2009 je tento odhad 

5 139 023 mil. K�. Kv�li sv�tové ekonomické krizi se dá o�ekávat, že firmy nebudou 

mít tolik zakázek, a tedy nebudou v roce 2009 produkovat tolik zboží a služeb. Proto 

nár�st výkon� nebude pravd�podobn� tak vysoký a m�že dojít i k poklesu.  

Výkony - prognóza
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Graf 9 – Prognóza výkon�
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3.4 Ú�etní p�idaná hodnota 

V tabulce 4 jsou uvedeny ve t�etím sloupci �íselné hodnoty ú�etní p�idané hodnoty za 

jednotlivé roky v období 1997 – 2007. V dalších dvou sloupcích jsou dopo�teny 

základní charakteristiky. 

x Rok (t) 
Hodnoty (y) 

v mil. K�

První 
diference

Koeficienty 
r�stu 

Vyrovnané 
hodnoty ( vy ) ln y 

1 1997 556960 - - 549904 13,2302 

2 1998 635498 78538 1,1410 590172 13,3622 

3 1999 656378 20880 1,0329 635070 13,3945 

4 2000 682387 26009 1,0396 685265 13,4334 

5 2001 720493 38106 1,0558 741540 13,4877 

6 2002 778556 58063 1,0806 804815 13,5652 

7 2003 898360 119804 1,1539 876177 13,7083 

8 2004 964759 66399 1,0739 956910 13,7796 

9 2005 1027717 62958 1,0653 1048543 13,8429 

10 2006 1185225 157508 1,1533 1152898 13,9854 

11 2007 1262535 77310 1,0652 1272157 14,0486 

Tabulka 4 – Hodnoty o ú�etní p�idané hodnot� MSP 

Základní charakteristiky: 

5,62826)(1 =yd i 0782,1)( =yk 05,459128=y   

Pr�m�r prvních diferencí �íká, že b�hem let 1997 – 2007 se výše ú�etní p�idané hodnoty 

každý rok zvýšila pr�m�rn� o 62 826,5 mil K�. Pr�m�r koeficient� r�stu vyjad�uje, že 

ú�etní p�idaná hodnota vzrostla každý rok pr�m�rn� asi o 7,8% 
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Graf 10 – Vývoj ú�etní p�idané hodnoty 

Z grafu je vid�t rostoucí trend ú�etní p�idané hodnoty. Stejn� jako u výkon� nedošlo 

v žádném ze sledovaných let k poklesu. Nejv�tší nár�st byl v roce 2006, a to o 119 804 

mil. K�., což odpovídá roku, kdy byly velké investice, které z�ejm� zefektivnily výrobu. 

Nejv�tší relativní p�ír�stek byl v roce 2003, který m�l hodnotu 15,39%. Mezi 

jednotlivými odv�tvími za období 2002 – 2007 vzrostla ú�etní p�idaná hodnota nejvíce 

u pr�myslu (o 164 698 mil. K�), a v pen�žnictví byl za toto období nejv�tší relativní 

p�ír�stek ( 240%).  

Vývoj ú�etní p�idané hodnoty nejlépe popisuje Gompertzova k�ivka. Po dosazení 

koeficient�, které byly vypo�teny podle vzorc� (25), má výsledná funkce tvar: 

)1996(0375,18161,1333,11 −⋅+=
t

eyv . 

Pomocí této nalezené funkce Gompertzovy k�ivky jsou dopo�teny vyrovnané hodnoty 

za jednotlivé roky, které jsou dopln�ny v tabulce 4 a graficky znázorn�ny v grafu 11. 
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Ú�etní p�idaná hodnota - vyrovnání gompertzovou k�ivkou
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Graf 11 – Vyrovnání ú�etní p�idané hodnoty Gompertzovou k�ivkou 

Prognóza 

Pro roky 2008 a 2009 jsou odhady dalšího vývoje následující: 

2008: 
)19962008(0375,18161,1333,11 −⋅+= eyv = 1 408 253 mil. K�, 

2009: 
)19962009(0375,18161,1333,11 −⋅+= eyv = 1 565 621 mil. K�. 

V roce 2008 je odhad ú�etní p�idané hodnoty 1 408 253 mil. K�. V roce 2009 se dá 

o�ekávat nižší hodnota než odhadovaná, d�vodem je probíhající ekonomická krize. 

Konkrétní výše bude závislá na dopadu krize práv� na MSP. 

Ú�etní p�idaná hodnota - prognóza
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Graf 12 – Prognóza ú�etní p�idané hodnoty 
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3.5 Mzdové náklady 

V následující tabulce jsou �íselné hodnoty o mzdových nákladech. Oproti ostatním 

ukazatel�m byly hodnoty dostupné až od roku 1999. Totéž platí i o investicích, kterými 

se budu zabývat pozd�ji. 

x Rok (t) 
Hodnoty (y)

v mil. K�

První 
diference 

Koeficienty 
r�stu 

Vyrovnané 
hodnoty ( vy ) 

1 1999 255136 - - 241409,5 

2 2000 262748 7612 1,0298 264406,4 

3 2001 283207 20459 1,0779 287403,4 

4 2002 313215 30008 1,1060 310400,3 

5 2003 325215 12000 1,0383 333397,2 

6 2004 344861 19646 1,0604 356394,2 

7 2005 368457 23596 1,0684 379391,1 

8 2006 404486 36029 1,0978 402388,0 

9 2007 443250 38764 1,0958 425385,0 

Tabulka 5 – Hodnoty o mzdových nákladech MSP 

Základní charakteristiky: 

3,23514)(1 =yd i 0715,1)( =yk 75,331422=y   

Pr�m�r prvních diferencí uvádí, že b�hem let 1997 – 2007 došlo každý rok k nár�stu 

mzdových náklad� pr�m�rn� o 23 514,3 mil. K�. Pr�m�r koeficient� r�stu �íká, že 

pr�m�rn� vzrostly mzdové náklady b�hem sledovaného období každý rok o 7,15%. 
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Graf 13 – Mzdové náklady 

Z grafu je vid�t, že mzdové náklady mají rostoucí trend a v žádném z let nedošlo 

k poklesu. Nejv�tší relativní nár�st byl v roce 2002, který byl zp�soben vznikem 

spousty nových podnik�. Jestliže porovnáme rychlost r�stu mzdových náklad� a po�t�

zam�stnanc� za jednotlivé roky, pak se z t�chto dvou ukazatel� dá zjistit, že mzdy se 

každý rok zvýšily pr�m�rn� asi o 5,7%. Nejv�tší relativní nár�st hrubé mzdy v období 

2002 – 2007 byl v pohostinství (o 55,4%). Avšak i p�es tento fakt je hodnota pr�m�rné 

mzdy v tomto odv�tví stále nejnižší.  

Nejmenší reziduální sou�et �tverc� této �asové �ady byl z uvažovaných k�ivek  

u modifikovaného exponenciálního trendu, proto jsem ho zvolila pro vyrovnání. Jeho 

výsledný tvar je: 

)1998(0853,15,18488227,48782 −⋅+= t

vy . 

Vyrovnané hodnoty získané pomocí nalezeného modifikovaného exponenciálního 

trendu jsou znázorn�ny v grafu 14. 
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Mzdové náklady - vyrovnání modif. exp. trendem
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Graf 14 – Vyrovnání mzdových náklad� exponenciálním trendem 

Prognóza 

Odhad pro následující dva roky lze spo�ítat takto: 

2008: )19982008(0853,15,18488227,48782 −⋅+=vy  = 467 956 mil. K�, 

2009: )19982009(0853,15,18488227,48782 −⋅+=vy  = 503 711 mil. K�. 

Výše mzdových náklad� v roce 2008 se dá o�ekávat ve výši 467 956 mil. K�. V roce 

2009 bude hodnota mzdových náklad� z�ejm� menší než odhadnutá, jelikož v d�sledku 

ekonomické krize budou firmy pravd�podobn� snižovat po�et zam�stnanc�, což povede 

i ke snížení mzdových náklad�.  

Mzdové náklady - prognóza
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Graf 15 – Prognóza mzdových náklad�
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3.6 Investice 

Další ukazatel udává, kolik pen�z firmy vložily do hmotných a nehmotných investic. 

V tabulce 6 jsou hodnoty za jednotlivé roky a k nim dopo�tené n�které charakteristiky. 

x Rok (t) 
Hodnoty (y)

v mil. K�

První 
diference 

Koeficienty 
r�stu 

Vyrovnané 
hodnoty ( vy )

1 1999 168627 - - 145423,6 

2 2000 170596 1969 1,0117 164179,7 

3 2001 169280 -1316 0,9923 182935,8 

4 2002 170289 1009 1,0060 201692,0 

5 2003 214718 44429 1,2609 220448,1 

6 2004 235578 20860 1,0972 239204,2 

7 2005 265609 30031 1,1275 257960,4 

8 2006 303627 38018 1,1431 276716,5 

9 2007 285709 -17918 0,9410 295472,6 

Tabulka 6 – Hodnoty o investicích MSP 

Základní charakteristiky: 

3,23514)(1 =yd i 0715,1)( =yk 75,331422=y   

Každý rok MSP investovaly pr�m�rn� o 7,15% více než v p�edchozím roce. Výše 

investic se každý rok pr�m�rn� zvýšila o 23 514 mil. K�. Pr�m�rná investice za jeden 

rok byla v období 1999 – 2007 ve výši 331 423 mil. K�
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Graf 16 – Investice 

Z grafu je vid�t, že výše investic se zpo�átku sledovaného období tém�� nem�nila.  

K nár�stu za�alo docházet až v roce 2003, ve kterém byl nár�st nejv�tší. Firmy 

pravd�podobn� za�ali modernizovat, aby byly p�ipraveny na velkou konkurenci v EU. 

Nejvíce se výše investic v tomto roce zv�tšila ve službách (o 31 564 mil. K�), což 

p�edstavuje i nejv�tší relativní nár�st. Hodnota investovaných pen�z v tomto odv�tví se 

tém�� zdvojnásobila. Nejv�tší suma pen�z investovaná do služeb byla nejen v roce 

2003, ale v celém období let 2002 – 2007. Vysoké investice do služeb souvisí se 

vznikem spousty nových podnik� v tomto odv�tví. Oproti tomu nejmén� investic za toto 

období p�ipadlo do pohostinství. Nejv�tší celkové investice byly v roce 2006. 

Pravd�podobn� má na tento fakt vliv to, že v tomto roce byla poskytnuta nejv�tší suma 

dotací pro MSP. 

Tuto �asovou �adu nejlépe popisuje regresní p�ímka, jelikož reziduální sou�et �tverc� je 

pro tuto regresní funkci nejmenší. Po vypo�tení koeficient� b1, b2 podle vzorc� (16) má 

zvolená funkce tvar: 

)1998(18756126667 −⋅+= tyv . 

Vyrovnané hodnoty získané pomocí této regresní p�ímky jsou znázorn�ny v grafu �. 17. 
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Graf 17 – Vyrovnání investicí p�ímkou 

Prognóza 

Odhady pro roky 2008, 2009 se dají ur�it pomocí nalezené rovnice p�ímky.  

2008: )19982008(18756126667 −⋅+=vy  = 314 227 mil. K�

2009: )19982009(18756126667 −⋅+=vy  = 332 983 mil. K�

Za rok 2008 se dá o�ekávat, že výše investic bude asi 314 227 mil. K�. V roce 2009 by 

byla o�ekávaná investice 332 983 mil. K�, ale z d�vodu sv�tové ekonomické krize bude 

tato hodnota z�ejm� menší. Kone�ná výše investic bude také záviset na výši podpor pro 

malé a st�ední podnikání. 
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Graf 18 – Prognóza investicí 
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3.7 Zahrani�ní obchod 

Nyní se budu zabývat vývojem vývozu a dovozu MSP. 

3.7.1 Vývoz 

Tento ukazatel vyjad�uje v pen�zích, kolik zboží a služeb se poda�ilo MSP exportovat 

do zahrani�í. 

x Rok (t) 
Hodnoty (y) 

v mil. K�

První 
diference 

Koeficienty 
r�stu 

Vyrovnané 
hodnoty ( vy ) 

1 1997 263 006 - - 316422 

2 1998 308 352 45346 1,1724 306221 

3 1999 339 524 31172 1,1011 315437 

4 2000 416 326 76802 1,2262 344068 

5 2001 453 403 37077 1,0891 392115 

6 2002 450 231 -3172 0,9930 459578 

7 2003 467 073 16842 1,0374 546457 

8 2004 587 211 120138 1,2572 652751 

9 2005 760 687 173476 1,2954 778461 

10 2006 968 774 208087 1,2736 923587 

11 2007 1 108 638 139864 1,1444 1088129 

Tabulka 6 – Hodnoty o vývozu MSP 

Základní charakteristiky: 

8,70576)(1 =ydi  mil. K� 1393,1)( =yk y  = 556 656,82 mil. K�

Pr�m�r první diference udává, že vývoz vzrostl b�hem sledovaného období každý rok 

pr�m�rn� o 70 577 mil. K�. Pr�m�r koeficient� r�stu vyjad�uje, že pr�m�rný ro�ní 

nár�st hodnoty vývozu �inil 13,93%.  
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Graf 19 – Vývoz 

Vývoz MSP roste, pravd�podobn� vliv na tento fakt má zvyšující se podíl zahrani�ního 

kapitálu, díky n�muž se poté podniky orientují více na export. Z grafu je vid�t, že nár�st 

je zpo�átku pozvolný a až v roce 2004 za�íná nar�stat strm�ji. Lze z toho usuzovat, že 

vstup do EU m�l na vývoz kladný vliv. K jedinému poklesu došlo v roce 2002, který 

byl zp�soben posílením koruny. B�hem celého sledovaného období se také MSP 

poda�ilo zvýšit podíl na celkovém vývozu z �R.  

Nejmenší reziduální sou�et �tverc� této �asové �ady byl u parabolického trendu, proto 

jsem ho použila k vyrovnání hodnot. Jeho koeficienty jsem získala po vy�ešení soustav 

rovnic podle vzorc� (20) a výsledný tvar je poté následující: 

2)1996(9,9707)1996(9,393235,346037 −⋅+−⋅−= ttyv . 

Vyrovnané hodnoty pomocí tohoto parabolického trendu jsou znázorn�ny v grafu �. 19. 
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Vývoz - vyrovnání parabolickým trendem
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Graf 20 – Vyrovnání vývozu parabolickým trendem 

Prognóza 

Odhad výše vývozu pro roky následující dva roky: 

2008: 2)19962008(9,9707)19962008(9,393235,346037 −⋅+−⋅−=vy = 1 272 088 mil. K�

2009: 2)19962009(9,9707)19962009(9,393235,346037 −⋅+−⋅−=vy = 1 475 462 mil. K�

V roce 2008 je o�ekávaná výše vývozu v hodnot� 1 272 088 mil. K�. V roce 2009 je 

p�edpov�zená hodnota 1 475 462 mil. K�, ale stejn� jako u všech p�edchozích ukazatel�

bude kone�ná hodnota z�ejm� o n�co menší.  
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Graf 21 – Prognóza vývozu 
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3.7.2 Dovoz 

Další ukazatel, kterým se budu zabývat, vyjad�uje celkový dovoz MSP za jednotlivé 

roky.  

X Rok (t) 
Hodnoty (y) 

v mil. K�

První 
diference 

Koeficienty 
r�stu 

Vyrovnané 
hodnoty ( vy ) 

1 1997 417323 - - 406067 

2 1998 454200 36877 1,0884 450840 

3 1999 506032 51832 1,1141 501916 

4 2000 616472 110440 1,2182 560183 

5 2001 653860 37388 1,0606 626653 

6 2002 690527 36667 1,0561 702481 

7 2003 717887 27360 1,0396 788984 

8 2004 911033 193146 1,2690 887666 

9 2005 1000741 89708 1,0985 1000240 

10 2006 1184990 184249 1,1841 1128662 

11 2007 1297609 112619 1,0950 1275164 

Tabulka 8 – Hodnoty o dovozu MSP 

Základní charakteristiky: 

=)(1 yd i  76 766,7mil. K� 11,1)( =yk y  = 759 320,8 mil. K�

Pr�m�r prvních diferencí vyjad�uje, že hodnota dovozu se každý rok oproti 

p�edchozímu pr�m�rn� zvýšila o 76 767 mil. K�. Pr�m�r koeficient� r�stu udává, že 

tento nár�st byl každý rok pr�m�rn� ve výši 11% 
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Graf 22 – Hodnoty o dovozu 

Dovoz má rostoucí trend a k nár�stu dochází ve všech sledovaných letech. D�vod bude 

z�ejm� stejný jako u vývozu, a to zvyšující se podíl zahrani�ního kapitálu. K nejv�tšímu 

nár�stu došlo v roce 2004 (o 193 146 mil. K�), kdy �R vstoupila do EU. Nejmenší 

nár�st dovozu byl v roce 2002.  

Vývoj dovozu nejlépe popisuje modifikovaný exponenciální trend, jehož koeficienty 

byly spo�teny pomocí vzorc� (25). Výsledná funkce má po dosazení t�chto koeficient�

tvar: 

)1996(1408,1*33,27878016,88039 −+= t

vy . 

Vyrovnané hodnoty jsou znázorn�ny v následujícím grafu. 

Dovoz - vyrovnání modif. exp. trendem
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Graf 23 – Vyrovnání dovozu modifikovaným exponenciálním trendem 
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Prognóza 

Pro následující dva roky jsou odhady hodnot vývozu tyto:  

2008: )19962008(1408,1*33,27878016,88039 −+=vy  = 1 442 531 mil. K�, 

2009: )19962009(1408,1*33,27878016,88039 −+=vy  = 1 633 243 mil. K�. 

V roce 2008 bude výše dovozu pravd�podobn� ve výši 1 442 531 mil. K�. Pro rok 2009 

je hodnota odhadu 1 633 243 mil. K�, ale dá se o�ekávat, že této hodnoty nedosáhne, 

jelikož v tomto roce probíhá sv�tová ekonomická krize. Vypo�tené odhady jsou 

vyneseny v grafu 24. 
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Graf 24 – Prognóza dovozu 

Srovnání vývozu s dovozem 

B�hem celého sledovaného období 1997 – 2007 byla hodnota vývozu menší než 

hodnota dovozu a rozdíl mezi t�mito dv�ma ukazateli se za toto období zvýšil.  

I p�es tuto skute�nost se dá o�ekávat, že rozdíl mezi dovozem a vývozem bude klesat, 

jelikož rostl pouze do roku 2004 a v poté se již za�al zmenšovat.  
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3.8 HDP 

Poslední ukazatel, kterým se budu zabývat je HDP. V následující tabulce jsou hodnoty 

HDP, který byl vytvo�en MSP. Hodnoty HDP byly získány pomocí d�chodové metody. 

Stejn� jako ve všech ostatních p�ípadech jsou k t�mto hodnotám dopo�teny n�které 

charakteristiky ve �tvrtém a pátém sloupci. Šestý sloupec ukazuje, jaký podíl m�ly MSP 

na celkovém HDP �eské republiky. 

x Rok (t)
Hodnoty (y)

v mil. K�

První 
diference 

Koeficienty 
r�stu 

Podíl na 
celkovém HDP 

(z) 

Vyrovnané 
hodnoty ( vy )

1 1999 656283,37 - - 31,54 % 614171,7 

2 2000 682363,98 26 080,61 1,0397 31,17 % 690482,1 

3 2001 744005,29 61 641,31 1,0903 31,63 % 766792,6 

4 2002 852447,03 108 441,7 1,1458 34,59 % 843103,0 

5 2003 898380,55 45 933,52 1,0539 34,86 % 919413,4 

6 2004 976440,94 78 060,39 1,0869 34,69 % 995723,8 

7 2005 1032416,25 55 975,31 1,0573 34,60 % 1072034,2 

8 2006 1179497,49 147 081,20 1,1425 36,68 % 1148344,6 

9 2007 1252885,37 73 387,88 1,0622 35,49 % 1224655,0 

Tabulka 9 – Hodnoty o HDP MSP 

Základní charakteristiky: 

=)(1 yd i  74 575,3mil. K� 0842,1)( =yk y  = 919 413,4 mil. K�

Pr�m�r prvních diferencí �íká, že každý rok byla hodnota HDP oproti p�edchozímu roku 

vyšší o 74 575,3 mil. K�. Pr�m�r koeficient� r�stu vyjad�uje, že hodnota HDP se každý 

rok zvýšila o 8,4%.  
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Graf 25 – HDP 

Hodnota HDP vytvo�eného MSP každý rok nar�stá. Za sledované období byl nejv�tší 

nár�st v roce 2006, ve kterém došlo k nár�stu o 147081,2 mil K�. D�vodem tohoto 

r�stu byly vysoké investice, jelikož investice jsou nejd�ležit�jším faktorem ovliv�ující 

HDP. K nejmenšímu nár�stu došlo v roce 2000 a to o 26 080,61 mil. K�. Za celé 

sledované období se zvýšil i podíl MSP na celkovém HDP �eské republiky.  

Pro vyrovnání jsem zvolila regresní p�ímku. Koeficienty b1 a b2 jsem spo�ítala pomocí 

vzorc� (16) a po jejich dosazení do rovnice (17) vznikne regresní p�ímka ve tvaru: 

)1998(76310537861 −⋅+= tyv . 

Vyrovnané hodnoty nalezené pomocí této regresní p�ímky jsou vyneseny v grafu 26. 
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Graf 26 – Vyrovnání HDP regresní p�ímkou 
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Prognóza 

Odhadovaná hodnota, kterou se budou MSP podílet na celkovém HDP pro roky 2008  

a 2009 je: 

2008: )19982008(76310537861 −⋅+=vy  = 1 300 961 mil. K�, 

2009: )19982009(76310537861 −⋅+=vy  = 1 377 271 mil. K�. 

V roce 2008 je o�ekávaná výše HDP 1 300 961 mil. K�. Odhad pro rok 2009 �iní 

1 337 271 mil. K�. Lze o�ekávat, že kv�li dopadu ekonomické krize bude hodnota 

v letošním roce nižší. P�edpov�zené hodnoty jsou znázorn�ny v grafu �. 27. 
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Graf 27 – Prognóza HDP 
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4 Záv�r 

V této práci jsem analyzovala n�kolik ukazatel� MSP v �eské republice a na základ�

této analýzy p�edpov�d�la, jaké hodnoty by mohly mít tyto ukazatele za roky 2008 

 a 2009. Ze zjišt�ných výsledk� je z�ejmé, že tyto podniky se neustále vyvíjí a dá se 

tedy p�edpokládat, že tento trend bude pokra�ovávat i na dále. Kladný vliv na tento 

vývoj m�l vstup �R do EU, díky n�muž došlo ke zvýšení po�tu podnik�, a zahrani�ní 

obchod za�al r�st rychleji. 

P�esnost získaných odhad� lze porovnat se skute�nými výsledky ihned po jejich 

zve�ejn�ní. Ke zve�ejn�ní výsledk� za každý rok dochází zpravidla v �ervenci 

následujícího roku. 

Odhady pro rok 2008 by se mohly p�ibližovat skute�ným výsledk�m za tento rok, 

jelikož nedošlo k žádné velké zm�n� ve vývoji tohoto typu podnikání a ekonomická 

krize v tomto roce m�la na ekonomiku �eské republiky nepatrný vliv. 

Oproti tomu hodnoty jednotlivých ukazatel� za rok 2009 z�ejm� nebudou tak vysoké, 

jako jsou jejich vypo�tené odhady. Dá se o�ekávat, že v d�sledku sv�tové ekonomické 

krize, která v tomto roce probíhá, nedojde k tak velkému nár�stu hodnot jako 

v p�edchozích letech a p�ípadn� m�že dojít i k poklesu. O kolik budou tedy skute�né 

hodnoty nižší než jejich odhady, bude záviset na vývoji této krize a dopadu práv� na 

MSP. V sou�asné dob� se nedá s jistotou p�edpov�d�t, jak se bude krize dále vyvíjet. 

Sou�asná prognóza �NB p�edpokládá, že by m�lo dojít k poklesu ekonomiky o 2,4%. 

Až na základ� vývoje této krize bude možné vypo�tené odhady pro tento rok up�esnit. 
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