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ABSTRAKT 

Tato práce je zaměřena na využití nástrojů statistiky, časových řad a regresní analýzy, 

jejichž funkce a možnosti jsou použity na analýzu ukazatelů zvolené firmy. Cílem práce 

je zhodnocení ekonomické situace ve firmě podle výsledků analýz vybraných 

ekonomických ukazatelů a predikce budoucího vývoje na základě historických dat 

pomoci časových řad. Analýza firmě pomůže při budoucím rozhodování v oblasti 

strategie a plánování. Součástí práce je vytvoření maker v Microsoft Excel, která jsou 

použitá pro vytváření grafů pro jednotlivé analýzy. 

 

ABSTRACT 

This paper is focused on the use of statistics tools, time series and regression analysis, 

the features and capabilities are used for analysis of selected indicators of a company. 

The aim is to assessment the economic situation in the company according to the results 

of analysis of selected economic indicators and prediction of future developments based 

on historical data using time series. This analysis will help company in future business 

decisions in the areas of strategy and planning. Part of the work is also creating a 

macros in Microsoft Excel, which are used for creating charts for the job. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Regresní analýza, časové řady, trend, ekonomické ukazatele. 
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ÚVOD 

V současné době je vhodné vytvářet průběžné analýzy ukazatelů, které firmám mohou 

pomoci v rozhodování a volbě nové strategie. V dnešní situaci na trhu však působí 

mnoho faktorů, které do jisté míry činí tyto analýzy ukazatelů nepřesné.  

 

V praxi se zjišťuje obecný budoucí trend vývoje ekonomických ukazatelů firmy. Pro 

zjištění budoucího stavu bude použita statistická analýza časových řad. Jako vstupy pro 

analýzu budou sloužit vybrané ukazatelé, které se mění v čase. Jejich zdrojem jsou 

výkazy zisku a ztráty a rozvahy, ze kterých se musí zpracovat potřebné data a vybrat 

vhodné ukazatelé k tvorbě analýzy. Výsledky analýz jednotlivých ukazatelů mohou 

firmě sloužit jako podpůrné prvky pro rozhodování v současnosti i budoucnosti. 

 

Firma si nepřála zveřejnit svůj název, tudíž se za účelem pro tuto práci pojmenuje jako 

firma XYZ s.r.o. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cílem práce je zhodnoceni ekonomické situace ve firmě dle zvolených ekonomických 

ukazatelů a vytvoření návrhu pro jejich případné zlepšení. Tyto ukazatele jsou 

vypočteny na základě výstupu z účetnictví. U těchto ukazatelů se provede predikce 

vývoje pomoci časových řad. Pro jejich výpočet se použijí výkazy zisku a ztráty a 

rozvahy za období roku 2006 – 2012.  

 

V práci se využijí statistické a matematické postupy a pro získání vstupních dat se 

použije metoda sběru a zpracování historických dat. Z historických dat se vypočítají 

ukazatele a určí se jejich trend, pomocí kterého bude možno predikovat budoucí situaci. 

Součásti této práce bude vytvoření maker v prostředí VBA Microsoft Excel pro 

vytvoření grafů potřebných k analýze. Z analýzy vybraných ekonomických ukazatelů 

bude firma seznámena se současným stavem její ekonomické situace a může použit tyto 

získané znalosti pro budoucí rozhodování a strategií, kterou se bude řídit. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V první části teoretické části jsou popsané jednotlivé pojmy, které se týkají časových 

řad a v druhé části jsou popsané pojmy týkající se základů finanční analýzy a rovněž 

jsou zde popsané ekonomické ukazatelé. 

1.1 Časové řady 

U časových řad se nejprve definuji základní pojmy, typy časových řad a jejich 

znázornění a závěr této kapitoly bude zaměřen na jejich charakteristiky. 

1.1.1 Pojem časová řada 

"Časová řada je řada hodnot určitého ukazatele, která je uspořádaná z hlediska 

přirozené časové posloupnosti. Je zde nutné, aby věcná náplň tohoto ukazatele i jeho 

vymezení byly totožné v celém sledovaném časovém úseku" (1, str. 114). 

1.1.2 Rozdělení časových řad 

Časové řady se dělí na intervalové a okamžikové. Rozdíly mezi těmito typy jsou 

uvedeny níže. 

 

Intervalové 

Pokud časová řada charakterizuje kolik jevů, událostí nebo věcí atd. vzniklo či zaniklo 

v určitém časovém intervalu, tak se tyto časové řady těchto ukazatelů nazývají 

intervalové. 

 

Okamžikové 

Jestliže ukazatele časových řad charakterizují kolik jevů, události nebo věcí atd. existuje 

v určitém časovém okamžiku, potom tyto časové řady těchto ukazatelů nazýváme 

okamžikové. 

 

Rozdíl mezi těmito dvěma typy spočívá v tom, že intervalové ukazatele se mohou sčítat 

podle potřeby za určité období a vytvářet tak součty za více období, zatímco u 

okamžikových tyto součty provádět nemůžeme, protože takovéto výsledky nemají 

reálnou interpretaci. U intervalových ukazatelů se musí dávat pozor na to, za jaké 
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období jsou uváděny a jestli jsou tyto období stejné, aby se mohly dané hodnoty sečíst a 

hlavně aby výsledek odpovídal skutečnosti (1). 

 

1.1.3 Grafické znázornění časových řad 

Pokud je potřeba časovou řadu graficky znázornit, z čehož poté se usuzuje její současný 

stav a zejména její budoucí vývoj, je nutné rozlišit, o jaký typ časové řady se jedná, 

protože pro každý z typu časových řad se používá jiný způsob grafického znázorňování. 

 

Pro intervalové časové řady lze použit tyto typy grafů: 

 Sloupcové grafy jsou znázorněny obdélníky, jejichž základny jsou rovny délkám 

intervalů a výšky jsou rovné hodnotám časové řady v příslušném intervalu. 

 Hůlkové grafy jsou znázorněny jako úsečky, které se vynášejí ve středech 

příslušných intervalů podle jednotlivých hodnot časové řady. 

 Spojnicové grafy jsou znázorněné jako body, které jsou propojeny úsečkami. Tyto 

body jsou vyneseny ve středech příslušných intervalů podle jednotlivých hodnot 

časové řady. 

 

Okamžikové časové řady se znázorňují výhradně spojnicovými grafy (1). 

1.1.4 Charakteristiky časových řad 

Nyní následuje kapitola o základních charakteristikách časových řad. Uvažuje se časová 

řada okamžikového resp. intervalového ukazatele, jejíž hodnoty v časových okamžicích 

resp. intervalech ti, kde i = 1, 2,…, n, se označují yi, předpokládá se, že tyto hodnoty 

jsou kladné. Při výpočtu charakteristik časových řad se dále předpokládá, že intervaly 

mezi sousedními časovými okamžiky resp. středy časových intervalů jsou stejně dlouhé. 

Když se toto pravidlo nesplní, je vypočet těchto charakteristik obtížnější. Jako první 

charakteristikou jsou uvedeny průměry časových řad (1). 

 

Průměr intervalové řady 

Označuje se    a počítá se jako aritmetický průměr hodnot časové řady v jednotlivých 

intervalech (1).  
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    (1.1) 

 

Průměr okamžikové řady 

Podobně jako průměr intervalové řady se tento ukazatel označuje    a počítá se 

v případě, že jednotlivé vzdálenosti mezi časovými okamžiky            , v nichž jsou 

jednotlivé hodnoty této řady zadány, jsou stejně dlouhé. Jinak řečeno se tento průměr 

okamžikové řady rovněž nazývá jako chronologický průměr (1). 

 

   
 

   
 
  

 
     

  

 

   

   

   (1.2) 

První diference 

Další charakteristikou popisující vývoj časové řady jsou první diference. Označují se 

      , které se vypočítají jako rozdíl dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady (1). 

 

                                    (1.3) 

 

Průměr prvních diferencí 

Vyjadřuje, o kolik se v průměru změnila hodnota časové řady, za jednotkový časový 

interval. Označuje se       
         

. 

 

      
          

 

   
       

 

   

 
     

   
  (1.4) 

 

Koeficient růstu 

Tento koeficient je charakterizován jako rychlost růstu či poklesu hodnot časové řady. 

Označuje se      . Počítá se jako poměr dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady. 

Prakticky tento koeficient vyjadřuje, kolikrát se zvýšila hodnota časové řady v určitém 

okamžiku, vůči určitému okamžiku bezprostředně předcházejícímu. Pokud koeficienty 

kolísají kolem konstanty, usuzuje se, že trend ve vývoji časové řady lze vystihnout 

exponenciální funkci. 
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                   (1.5) 

Průměrný koeficient růstů 

Vyjadřuje průměrnou změnu koeficientů růstu za jednotkový časový interval. Označuje 

se jako           . Počítá se jako geometrický průměr. 

 

                  

 

   

   

  
  

  

   
  (1.6) 

 

Ze vzorců pro průměr prvních diferenci a pro průměrný koeficient růstu vyplývá, že pro 

jejich výpočet je nutné znát jenom první a poslední prvek. Avšak pokud jsou velké 

výkyvy v průběhu časové řady, tak tyto výsledky nemají příliš velkou vypovídací 

hodnotu (1). 

1.1.5 Dekompozice časových řad 

Aby bylo možné z časových řad zjistit určité vztahy a zákonitosti, je nutné rozložit 

časovou řadu na její jednotlivé složky. V praxi se pro rozklad časových řad nejčastěji 

používá aditivní dekompozice, pomocí které lze hodnoty    časové řady vyjádřit pro čas 

           součtem všech čtyř složek. 

 

Složky časových řad: 

    - hodnota trendové složky. 

    - hodnota sezonní složky. 

    - hodnota cyklické složky. 

    - hodnota náhodné složky. 

 

Součet všech hodnot jednotlivých složek vyjadřuje vzorec pro zmíněnou aditivní 

dekompozici (1). 

               (1.7) 
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Trend 

Tento pojem se dá představit jako obecná tendence dlouhodobého vývoje sledovaného 

ukazatele v čase. Trend vzniká v důsledku určitých faktorů, které například mohou 

působit kladně např. poptávka po automobilech v posledních 10-ti letech a trend je 

rostoucí. Naopak např. poptávka po kazetách do rádia v posledních 5-ti letech bude mít 

trend klesající. Posledním typem trendu je konstantní, který lze vidět na některých 

druzích potravin a podobně, jež se budou potřebovat vždy. U konstantního typu trendu 

se nesprávně často zmiňuje fakt, že nemá trend. Toto tvrzení je nesprávné, protože by 

negoval samotnou podstatu časových řad a tou je vývoj procesu v čase (3). 

 

Sezonní složka 

Tuto složku lze chápat jako jistou pravidelně opakující se odchylku od trendové složky, 

kterou lze najít u časových řad s údaji, které mají periodicitu kratší než jeden rok nebo 

přesně jeden rok. Sezonní výkyvy vycházejí z důsledků změny ročních období, tedy 

vycházejí z přímého působení sluneční soustavy na Zemi. V létě se například pozoruje 

zvýšená poptávka po nápojích nežli v zimním období, která se opakuje každým rokem. 

Další vlivy mohou byt různé délky měsíčních nebo pracovních cyklů a rovněž různé 

společenské zvyklostí např. výplata mzdy, svátky, dovolené, vánoční nákupy a 

podobně. Pro zkoumání sezonní složky je vhodné použit měsíční nebo čtvrtletní údaje 

(3). 

 

Cyklická složka 

U této složky není jednoznačná definice, protože různí autoři tuto složku definují jinak. 

Obecně ale platí, že touto složkou je označeno kolísaní okolo trendu příčinou 

dlouhodobého cyklického vývoje s délkou periody větší než jeden rok. Podle statistiky 

je cyklus charakterizován jako dlouhodobé kolísaní s neznámou periodou, kterou 

mohou ovlivňovat i jiné příčiny než ekonomický cyklus, např. demografický (3). 

 

Eliminace této složky je v praxi složitá, jelikož je nutné najít zdroj, ze kterého vznikla a 

i výpočetní výkon pro její vypočítání je složitý, neboť se v čase může změnit (1).  
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Náhodná složka  

Po odstranění sezonní a cyklické složky jako poslední zbývá náhodná, kterou bohužel 

není možno popsat žádnou funkcí času. Tato složka často v sobě zahrnuje určité 

odchylky při zpracování dekompozice časových řad jako např. chyby v zaokrouhlování. 

Pro zjištění dlouhodobého průběhu ukazatele časové řady, trendu, se musí zadané údaje 

očistit od ostatních vlivů, které tento trend zastírají. Metoda, která se na toto aplikuje, se 

nazývá vyrovnávání časových řad (1). 

1.1.6 Regresní analýza 

Regresní analýza používá nezávislou proměnnou x a závislé proměnnou y, mezi 

kterými zkoumá, zda existuje nějaký vztah. V praxi se vyskytuje velké množství 

případů, ve kterých by tento vztah neuspěl z důvodu, že na zkoumanou veličinu působí i 

jiné náhodné vlivy, které se nazývají "šum". Závislost mezi veličinami x a y je tedy 

ovlivněna šumem, což je rovněž náhodná veličina e, která vyjadřuje vliv zmíněných 

náhodných činitelů. V terminologii je proměnná x označována jako vysvětlující a 

proměnná y jako vysvětlovanou (1). 

 

Regresní přímka 

Nejjednodušším případem úlohy regresní analýzy je vyrovnání údajů pomoci regresní 

přímky. V tomto případě je regresní funkce      vyjádřena přímkou            .  

Pro vysvětlení    značí i-té regresní koeficienty, které se používají pro výpočet regresní 

přímky. 

              (1.8) 

 

V praxi se používá rovnice pro odhad regresní přímky. 

               (1.9) 

  

Pro výpočet parametru    a    se používají vzorce, které vycházejí ze soustavy 

normálních rovnic a po úpravě mají následný tvar. 

   
            

   

   
       

   

                    (1.10) 

  

Pro výpočet    a    , což jsou výběrové průměry, se použijí rovněž vzorce. 
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 (1.11) 

 

1.1.7 Nelineární regresní modely 

U nelineárních modelů nelze regresní funkci vyjádřit pomoci lineární kombinace 

regresních koeficientů a známých funkcí na těchto koeficientech nezávislých (4). 

V dalších podkapitolách se popíší některé regresní modely, u kterých se vysvětlí 

základní princip výpočtu jejích koeficientů. 

 

Modifikovaný exponenciální trend 

Tento trend se používá v případech, kdy je regresní funkce shora nebo zdola ohraničená. 

Tato funkce má 3 regresní koeficienty a je vyjádřená následujícím vzorcem (4). 

 

             
   (1.12) 

 

Logistický trend 

U tohoto trendu se v jeho inflexním bodě průběh změní z polohy nad tečnou na polohu 

pod tečnou a naopak. Je rovněž zdola a shora ohraničen. Zařazuje se mezi tzv. S-křivky 

symetrické kolem inflexního bodu. Každá tato křivka určuje na časové ose pět 

základních fází ekonomického cyklu, který popisuje např. výrobu (4). 

 

     
 

        
   (1.13) 

 

Gompertzova křivka 

Tato křivka má rovněž inflexi a je ohraničena zdola i shora. Zařazuje se mezi tzv. S-

křivky nesymetrické kolem inflexního bodu, kde většina jejích hodnot se nachází až za 

jejím inflexním bodem (1). 

 

              
 
  (1.14) 

Pro výpočet odhadu regresních koeficientů    u modifikovaného exponenciálního 

trendu se použijí následující vzorce. 
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   (1.15) 

    
 

 
        

  
    

  

    
      

 

Výrazy              jsou součty skupin vstupních údajů, které se vyjádří následovně. 

 

      

 

   

            

  

     

            

  

      

   (1.16) 

 

Pro použití vzorce 1.15 až 1.18 musí platit následné podmínky. 

 

 Zadaný počet n dvojic hodnot                  , bude dělitelný třemi. To 

znamená n = 3m, kde m je přirozené číslo. Vstupní data se rozdělí do skupin po 

třech, a pokud vstupní data nebudou toto splňovat tak se nadbytečná data odstraní. 

Mohou se odstranit data buď na začátku, nebo na konci. 

 Hodnoty    jsou zadány v ekvidistantních krocích, majících délku h > 0, tj. 

              (1). 

 

Pokud vyjde hodnota parametru    záporně, musí se pro další výpočty vzít jeho 

absolutní hodnota. Při výpočtu koeficientů pro logistický trend se do sum              

místo hodnot    se použijí jejich převrácené hodnoty     . A pro výpočet Gompertzové 

křivky, se do sum místo hodnot    použijí jejich logaritmy      (1). 

  



20 

 

1.1.8 Index determinace  

Po výběru regresní funkce se musí zhodnotit, zda naše vybrána funkce je tou správnou 

pro naše vstupní data. Prakticky řešení tohoto problému spočívá v zjištění jak "těšně" se 

naše zvolená funkce k vstupním datum přibližuje. Jestliže jsou v procesu vyrovnání dat 

použité 2 a více regresních funkcí, musí se k posouzení výsledků použit reziduální 

součet čtverců, přičemž nejlépe přiléhající funkce vede k jeho nejmenší hodnotě. 

Bohužel reziduální součet není normován, a proto zde mohou vzniknout nepřesnosti v 

určení zdali jsme použili tu správnou funkci. Vhodnější charakteristikou k posouzení se 

proto používá index determinace, který se označuje    (1). 

 

   
   

  
  (1.17) 

             
 

 

   

  (1.18) 

            
 

   

  (1.19) 

 

      vyjadřuje průměr ze součtu kvadrátu odchylek vyrovnaných hodnot od průměru 

zadaných dat a nazývá se rozptylem vyrovnaných hodnot (1). 

    je průměr součtu kvadrátů odchylek zadaných hodnot od jejich průměru a 

definovaný je jako rozptyl empirických hodnot (1). 

 Index determinace nabývá hodnot z intervalu      . Čím více se výsledek blíží 

hodnotě 1, tím je závislost silnější. Naopak čím více se výsledek blíží 0, tím je 

závislost slabší a vyplývá z ní špatně zvolená regresní funkce pro vyrovnání dat (1). 
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1.2 Finanční analýza 

V následujících podkapitolách se definují základní pojmy, zdroje informací pro finanční 

analýzu, účetní výkazy a podstatu finanční analýzy. Další části se zaměří na jednotlivé 

ekonomické ukazatelé, které budou použity pro tuto práci. 

1.2.1 Pojem finanční analýza 

V současnosti se neustále mění ekonomické prostředí a ve spojení s těmito změnami 

dochází ke změnám rovněž ve firmách, které jsou součástí tohoto prostředí. Úspěšná 

firma se ve svém hospodaření bez rozboru finanční situace firmy již v dnešní době 

neobejde. Nejčastější rozborová metoda – finanční ukazatele – zpracovaná v rámci 

finanční analýzy se využívá pro vyhodnocení úspěšnosti firemní strategie v návaznosti 

na ekonomické prostředí (změny tržní struktury, konkurenční pozice, respektive celková 

ekonomická situace firmy). 

 

Existuje celá řada způsobů jak definovat pojem finanční analýza. Jedna z možných 

definic je následná. "Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, 

které jsou obsaženy především v účetních výkazech. Tato analýza v sobě zahrnuje 

hodnocení firemní minulosti, současnosti a předpovídá budoucí finanční podmínky". (2, 

str. 76). 

1.2.2 Zdroje informací pro finanční analýzu 

Kvalita informací, která je podmínkou pro úspěšnou finanční analýzu, do značné míry 

závisí na použitých vstupních informacích. Tyto vstupní informace by měly byt nejen 

kvalitní, ale zároveň také komplexní. Důvod tohoto tvrzení je fakt, že do této analýzy je 

nutno použit všechna dostupná data, která by mohla jakýmkoliv způsobem ovlivnit 

výsledky hodnocení finančního zdraví firmy. V současné době má finanční analytik 

daleko větší možnost získat požadované informace a je tedy schopen obsáhnout 

mnohem více problematických aspektů než tomu bylo dříve. Podstata této problematiky 

ale zůstává stále stejná. Základní data jsou stále nejčastěji čerpána z účetních výkazů 

(2). 
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1.2.3 Účetní výkazy  

Účetní výkazy poskytují uživatelům celou řadu užitečných informací a lze je rozdělit na 

dvě základní části:  

 Účetní výkazy finanční. 

 Účetní výkazy vnitropodnikové. 

 

Finanční účetní výkazy jsou externími výkazy, protože poskytují informace zejména 

externím uživatelům. Dávají přehled o stavu a struktuře majetku, zdrojích krytí, tvorbě a 

užití výsledku hospodaření a rovněž o peněžních tocích. Tyto výkazy lze označit jako 

základ všech informací pro firemní finanční analýzu a to i vzhledem k faktu, že jde o 

veřejně dostupné informace, které je firma povinna zveřejňovat nejméně jedenkrát 

ročně. 

 

Vnitropodnikové účetní výkazy nemají právně závaznou úpravu a vycházejí především 

z vnitřních potřeb každé firmy, avšak právě toto využití vnitropodnikových informací 

vede ke zpřesnění výsledků finanční analýzy a umožňuje eliminovat riziko odchylky od 

skutečnosti právě proto, že se jedná o výkazy, které mají pravidelnější frekvenci 

sestavování a umožňují tak vytváření podrobnějších časových řad, což je z hlediska 

finanční analýzy velice důležité (2). 

 

1.2.4 Podstata finanční analýzy 

Podstatou každé finanční analýzy je splnění dvou základních funkcí. První je prověřit 

finanční zdraví podniku a druhá je vytvořit základ pro finanční plán. U první funkce se 

hledá odpověď na otázku, jaká je finanční situace podniku k určitému datu – jde o 

historický odhad toho, co lze očekávat v nejbližší budoucnosti. Druhá funkce se opírá o 

znalost finanční analýzy, která je základem pro plánování hlavních finančních veličin 

(2). 

 

V následujících kapitolách jsou uvedeny základní pojmy finanční analýzy a ke konci 

jsou uvedené jednotlivé ekonomické ukazatelé, které byly vybrány pro tuto práci. 
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1.2.5 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatelé charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma položkami účetních 

výkazů pomoci jejích poměru. Pro správnou interpretaci zde musí existovat vzájemná 

souvislost. Tyto ukazatele mají možnost analyzovat časový vývoj finanční situace firmy 

(5). 

 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Tento ukazatel vyjadřuje výnosnost aktiv, tedy jaká část zisku z nich byla 

vygenerována. Rovněž ukazuje, jak efektivně vytváříme zisk a nebere ohled na to, z 

jakých zdrojů tento zisk tvoříme, tedy jestli se jedná o zdroje vlastní nebo cizí [5]. 

 

    
    

              
  (1.20) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu hodnotí výnosnost kapitálu, který do firmy 

vložili jeho vlastníci nebo akcionáři. Tento ukazatel je závislý na oboru, ve kterém se 

firma nachází, tedy např. investiční společnosti mají tento ukazatel velmi vysoký oproti 

např. výrobním firmám, jako jsou hutě a podobně. Rovněž se může použit pro 

benchmarking, tedy srovnání s konkurenty ve stejném oboru (5). 

 

    
          

               
  (1.21) 

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

U tohoto ukazatele se zjišťuje, kolik korun zisku připadne na jednu korunu tržeb, tedy 

jaká je opravdová celková marže společnosti po zvážení všech jejích nákladů na cizí 

kapitál. Na vývoj tohoto ukazatelé mají největší vlivy změna prodejní marže, změna 

nákladu, kurzové rozdíly a změna prodejního sortimentu. Pro vyšší vypovídací 

schopnost se místo EBITU používá EBITDA, který je vhodnější pro oborové srovnání 

(5). 

 



24 

 

    
      

                                                      
  (1.20) 

 

                                                (1.23) 

 

Rentabilita investic (ROI) 

Tuto rentabilitu velmi rádi používají investoři, kteří investovali do firmy peníze a chtějí 

zjistit, jaká bude jejich rentabilita dané investice. Firma tento ukazatel může naopak 

použit pro hodnocení svých investičních projektů (5). 

 

    
    

                                     
  (1.24) 

 

Ukazatel celkové zadluženosti a zadluženost vlastního kapitálu 

Charakterizuje věřitelské riziko, tedy finanční úroveň firmy. Ukazuje míru krytí 

firemního majetku externími zdroji. Pokud jsou výsledky vyšší, je to pak risk pro 

věřitele, zejména pro banku (5). 

 

                    
           

              
          (1.25) 

 

                               
           

               
          (1.26) 

 

Koeficient samofinancování 

Tento koeficient je pravý opak celkové zadluženosti. Jejich součet by měl udávat 

hodnotu 100%. Vyjadřuje do jaké míry je firma schopná pokrýt své potřeby vlastními 

zdroji a rovněž vyjadřuje stabilitu a samostatnost financování firmy (5). 

 

                           
               

              
          (1.27) 
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1.2.6 Index IN05 

Index IN05 je souhrnný index pro zhodnocení finančního zdraví firmy prostřednictvím 

výsledného čísla. Patři do skupiny soustav ukazatelů, které pomoci souhrnného 

výsledků dílčích částí udává, zda firma je finančně prosperující a nebo ji hrozí krach. 

Pomoci tohoto indexu se může vyhodnotit stav firmy a srovnat kvality fungování s 

ostatními firmami. Slouží rovněž jako indikátor včasné výstrahy (6). 

 

          
 

  
      

    

 
      

    

 
      

   

 
      

  

      
  (1.28) 

 

Vysvětlení zkratek: 

 A – aktiva. 

 CZ – cizí zdroje. 

 EBIT – zisk před úroky a zdaněním (Hospodářský výsledek před zdaněním + 

nákladové úroky). 

 Ú – nákladové úroky. 

 VÝN – celkové výnosy. 

 OA – oběžná aktiva. 

 KZ – krátkodobé závazky. 

 KBÚ – krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci. 

 

Hranice pro index IN jsou mezi 0,9 - 1,6. Vypovídací schopnost indexu je, že když se 

podnik dostane pod dolní hranici 0,9, může se prohlásit že z 97% se chýlí k bankrotu a 

ze 76% nebude tvořit hodnotu. Pokud jsou podniky v šedé zóně 0,9 - 1,6 má prakticky 

50% šanci na bankrot a z 70% na tvoření hodnoty. Na závěr podniky, které dosáhli 

výsledku nad horní hranici 1,6 a mají tak šanci 92% že jim nehrozí bankrot a navíc mají 

šanci 95% na tvoření hodnoty (6). 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této kapitole je na začátku představena zkoumaná firma. V další podkapitole se 

nacházejí jednotlivé analýzy vybraných ekonomických ukazatelů. 

2.1 Představení firmy 

V této kapitole je popsána základní charakteristika firmy, ze které pocházejí vstupní 

data pro jednotlivé analýzy. 

2.1.1 Základní informace o firmě 

Firma XYZ s.r.o. vznikla v roce 2006 odkoupením firmy skupinou působící v 

Německu. Její sídlo se nachází v v Moravskoslezském kraji. 

 

Předmět podnikání 

Firma se zabývá zejména prodejem sortimentu chovatelských produktů pro domácí 

zvířata, mezi něž patří krmiva, hračky, pochoutky, podestýlky a další produkty v této 

oblasti a okrajově nákladní silniční dopravu. Hlavním sortimentem firmy je výrobní 

sortiment skupiny, která je vlastníkem této společnosti. Firma rovněž obchoduje se 

sortimentem sesterské firmy a sídli ve stejném areálu. 

 

Organizační struktura 

Na nejvyšší pozici je generální ředitel, který má pod sebou tři manažery, kteří tvoří top 

managament ve firmě. Jsou jimi obchodní ředitelka, ekonomická ředitelka a ředitel 

nákupu. Pod jednotlivými manažery se nacházejí menší úseky. V obchodní sekci firmy 

se nachází úsek propagace a marketingu a obchodní úsek pro zákazníky. Naopak u 

finanční sekce ve firmě se nachází úsek účetnictví a personalistiky. Úsek dopravy, 

skladování a úsek etiketování se přímo odpovídá generálnímu řediteli, z důvodu že ve 

firmě chybí vrcholový manažer, který by tyto úseky řídil. 

 

Sortiment zboží 

Firma nabízí produkty určené pro hlodavce, plazy, koně, fretky a ježky, ptactvo, psy, 

kočky a ryby. Ve skupině hlodavci firma prodává krmiva pro králíky, křečky, morčata, 

myši a potkany, činčily. Firma rovněž obchoduje s čisticími prostředky a hračky pro 

hlodavce. Pro plazy zde najdeme krmiva pro želvy a ještěrky. Pro koně firma prodává 
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doplňkové krmivo. Co se týče fretek a ježků tak firma pro ně nabízí kompletní krmivo. 

Firma se zaměřuje na sortiment zboží pro ptactvo a hlodavce, kde můžeme najít krmiva, 

vitamíny a hračky pro andulky, kanárky, střední papoušky, velké papoušky, exotické 

ptactvo a volně žijící ptactvo. V kategorii psů firma ve svém sortimentu nabízí krmiva, 

pochoutky, vitamíny, hračky a misky, obojky, šampony a mýdla. Co se týče kategorie 

koček tak pro ně firma nabízí velmi podobný sortiment jak pro psy. Pro ryby 

v sortimentu nalezneme krmivo a léčiva. 

2.2 Analýza ukazatelů 

Tato kapitola je zaměřena jednotlivým analýzám vybraných ukazatelů a predikci jejích 

možných vývojů v budoucím roce. Pro výpočet jednotlivých ukazatelů a vytvoření 

veškerých grafů je použitý program vytvořený v prostředí Microsoft Excel VBA, který 

je přiložen na CD k této práci a jeho ukázku vzhledu a funkcí lze vidět v příloze č. 4. 

2.2.1 Analýza tržeb 

Tržby a jejích vývoj patří mezi ukazatele, které vypovídají o ekonomické situaci firmy. 

Cílem této analýzy je podrobit tržby analýzou časových řad a jejich charakteristik s 

následným zjištěním budoucího stavu tržeb ve firmě. Tabulka uvedena níže byla 

zpracována na základě přílohy č. 1. 

Tabulka č. 1: Celkové tržby (Vlastní tvorba) 

Rok Celkové tržby [tis. Kč] 

2006 94 005 

2007 110 270 

2008 113 717 

2009 125 468 

2010 133 647 

2011 121 947 

2012 112 806 

 

Ze zpracované tabulky tržeb ve sledovaném období se vytvoří nejprve graf průběhu 

tohoto ukazatelé, na kterém bude přehledněji vidět dosavadní vývoj. 

  



28 

 

 

Graf č. 1: Celkové tržby v letech 2006-2012 (Vlastní tvorba) 

V grafu a z tabulky lze snadno vidět, že firma měla největší tržby v roce 2010 ve výši 

133647 tis. Kč, naopak nejnižší měla pochopitelně při svém vzniku a to v roce 2006 ve 

výši 94005 tis. Kč. Nyní bude provedena analýza první diference, pomocí které se dá 

zjistit, o kolik se změnily jednotlivé hodnoty tržeb v daných letech vůči svému 

předešlému roku. Pro výpočet hodnot prvních diferencí se použije vzorec (1.3).  

 

Graf č. 2: Hodnoty první diference v letech 2006 – 2012 (Vlastní tvorba) 

Čísla 1 - 7 označují hodnoty změn tržeb ve sledovaném období vůči jejich 

předchůdcům. Tedy například hodnota s číslem 3 nám ukazuje změnu v roce 2008 

oproti roku 2007. Z grafu prvních diferencí lze vidět, že největší nárůst tržeb byl v roce 

0 

20 000 

40 000 

60 000 

80 000 

100 000 

120 000 

140 000 

160 000 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

T
rž

b
y

 v
 t

is
. 

K
č
 

Celkové tržby 

-15 000 

-10 000 

-5 000 

0 

5 000 

10 000 

15 000 

20 000 

1 2 3 4 5 6 7 

R
o

zd
íl

y
 t

rž
eb

 v
 t

is
. 

K
č
 

Změny tržeb v jednotlivých letech vůči svému předchůdci 



29 

 

2007, kdy oproti roku 2006 vzrostly o přibližně 15 miliónů Kč. Naopak největší pokles 

nastal v roce 2011, kde oproti roku 2010 klesly tržby o zhruba 10 miliónů Kč. 

Další graf bude zobrazovat koeficienty růstu počítané podle vzorce (1.5) a upřesní, o 

kolik procent se změnily hodnoty tržeb v jednotlivých letech vůči svému 

předcházejícímu. 

 

Graf č. 3: Hodnoty koeficientů růstu v letech 2006 – 2012 (Vlastní tvorba) 

Největší změna nastala v roce 2007, kde oproti roku 2006 se změnily tržby o skoro 

20%. Naopak největší pokles firma zaznamenala v roce 2011, kdy tržby klesly o 10% 

vůči roku 2010. 

 

Dalším důvodem této analýzy byla predikce budoucích tržeb firmy v následujících dvou 

letech. Pro tuto analýzu se použije základní vyrovnání dat pomoci regresní přímky, 

která spadá do tématu regresní analýza. Na výpočet její rovnice se použije vzorec (1.9), 

a pro jeho výpočet je vyžadováno vypočítat koeficienty podle vzorce (1.10) a (1.11).  

 

Rovnice odhadu regresní přímky, do které za x dosadíme hodnoty 8 a 9 pro výpočet 

odhadu tržeb v letech 2013 a 2014. 
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Na následujícím grafu jsou zobrazeny vyrovnané hodnoty tržeb pomoci regresní přímky 

a odhad budoucího vývoje tržeb v následujících dvou letech. 

 

Graf č. 4: Vyrovnání hodnot tržeb regresní přímkou (Vlastní tvorba) 

Po dosazení hodnot do rovnice přímky vyšlo, že hodnota tržeb v roce 2013 bude ve výši 

přibližně 130 220 710 Kč a v roce 2014 přibližně 133 780 860 Kč, tedy trend vývoje 

tržeb po aplikaci vyrovnávací metody regresní přímkou vyšel pro firmu pozitivně a 

následující 2 roky by měly hodnoty tržeb růst.  

Nyní se provede výpočet koeficientů podle vzorce (1.18) a vzorce (1.19) a tyto 

koeficienty se dosadí do vzorce (1.17) pro výpočet indexu determinace   . 

          

Tedy tato vyrovnávací metoda pomoci regresní přímky byla podle tohoto indexu méně 

přesná, jelikož nedosahuje vyšší hodnoty kolem 1. 

Tato analýza je tedy hrubý odhad budoucího vývoje tržeb, ale celkově může přinést 

aspoň přibližný budoucí odhad situace vývoje tohoto ukazatele.  
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2.2.2 Analýza rentabilit 

Analýzy těchto ukazatelů přinese firmě obraz o efektivitě jejího podnikání. Jako další 

důvod může být zjištění, zda je pro firmu efektivnější pracovat s vlastním nebo cizím 

kapitálem. A jako poslední schopnost těchto ukazatelů je nutno zmínit, že dokážou 

poukázat na slabé stránky v hospodaření firmy. Následující tabulka byla zpracována 

podle přílohy č. 1 a č. 2 

Tabulka č. 2: Rentability v letech 2006 – 2012 (Vlastní tvorba) 

Rok ROA [%] ROE [%] ROS [%] 

2006 3,15 3,11 1,13 

2007 12,22 30,32 5,11 

2008 2,49 1,58 1,10 

2009 6,74 20,63 3,48 

2010 8,75 24,90 4,65 

2011 -3,76 -10,48 -2,30 

2012 -1,00 -2,02 -0,67 

 

Nyní se vytvoří graf ze zpracovaných údajů jednotlivých rentabilit a ukáže jejich průběh 

ve sledovaném období. 

 

Graf č. 5: Rentability v letech 2006 – 2012 (Vlastní tvorba) 

Z grafu a tabulky lze vyvodit, že průběžný vývoj nemá pravidelný vývoj. Největších 

hodnot všech tří ukazatelů dosáhla firma v roce 2007. Naopak nejhorších hodnot a 

zejména pak rentability vlastního kapitálu v roce 2011. V posledních dvou letech lze 

vypozorovat záporné hodnoty všech tří zkoumaných ukazatelů. 
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První ukazatel, na kterém se provede analýza pomoci charakteristik časových řad je 

rentabilita aktiv (ROA). Rentabilita aktiv se vypočítá podle vzorce (1.20). Dále se 

vypočítají první diference podle vzorce (1.3) a koeficienty růstu podle vzorce (1.5). 

Tabulka č. 3: ROA v letech 2006 – 2012 (Vlastní tvorba) 

Rok ROA (yi) 1di (y) ki(y) 

2006 0,0315             -   - 

2007 0,1222 0,0907 3,8794 

2008 0,0249 -0,0973 0,2038 

2009 0,0674 0,0425 2,7080 

2010 0,0875 0,0201 1,2977 

2011 -0,0376 -0,1251 -0,4297 

2012 -0,0100 0,0276 0,2660 

 

Z tabulky vypočítaných charakteristik lze vyvodit, že největší pozitivní změna nastala 

v roce 2007, kdy se rentabilita aktiv zvýšila o skoro čtyřnásobek oproti předešlému roku 

2006. Naopak největší negativní změna nastala v roce 2011, kdy se rentabilita aktiv 

snížila o skoro polovinu vůči předcházejícímu roku 2010. 

Tento ukazatel nebude podroben metodě vyrovnání dat z důvodu záporných a velice 

rozdílných hodnot tohoto ukazatele ve sledovaném období, který by tuto metodu učinil 

velice nepřesnou. Tento ukazatel se tedy v posledních dvou letech bohužel vyvíjel 

v záporných hodnotách. V minulém roce je vidět snahu firmy tento ukazatel zvýšit a 

lépe tak hospodařit se svými aktivy. 

 

Další ukazatel, který se podrobí analýze je rentabilita vlastního kapitálu (ROE). 

Rentabilita vlastního kapitálu se vypočítá podle vzorce (1.21). Vypočítají se rovněž 

první diference podle vzorce (1.3) a koeficienty růstu podle vzorce (1.5). 

Tabulka č. 4: ROE v letech 2006 – 2012 (Vlastní tvorba) 

Rok ROE (yi) 1di (y) ki(y) 

2006 0,0311       -          - 

2007 0,3032 0,2721 9,7492 

2008 0,0158 -0,2874 0,0521 

2009 0,2063 0,1905 13,0570 

2010 0,2490 0,0427 1,2070 

2011 -0,1048 -0,3538 -0,4209 

2012 -0,0202 0,0846 0,1927 
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U rentability vlastního kapitálu lze z tabulky vyčíst, že největší kladná změna nastala 

v roce 2009, kdy se rentabilita vlastního kapitálu zvýšila třináctinásobně oproti 

minulému roku 2008. Naopak stejně jako tomu bylo u rentability aktiv v posledních 

dvou letech lze z tabulky vyčíst záporné hodnoty této rentability. Největší záporná 

změna nastala rovněž v roce 2011. 

 

Tento ukazatel nebude podroben metodě vyrovnání dat z důvodu záporných a velice 

rozdílných hodnot tohoto ukazatele ve sledovaném období, který by tuto metodu učinil 

velice nepřesnou. Tento ukazatel se tedy v posledních dvou letech bohužel vyvíjel 

v záporných hodnotách. V minulém roce je však vidět snaha firmy tento ukazatel zvýšit 

a lépe tak hospodařit se svým vlastním kapitálem. 

 

Poslední zkoumanou rentabilitou je rentabilita tržeb (ROS). Tato rentabilita je 

vypočtena podle vzorce (1.22). Dále se vypočítá první diference podle vzorce (1.3) a 

koeficienty růstu podle vzorce (1.5) a jejích výsledky se zobrazí ve formě tabulky níže. 

Tabulka č. 5: ROS v letech 2006 – 2012 (Vlastní tvorba) 

Rok ROS (yi) 1di (y) ki(y) 

2006 0,0113    -           - 

2007 0,0511 0,0398 4,5221 

2008 0,0110 -0,0401 0,2153 

2009 0,0348 0,0238 3,1636 

2010 0,0465 0,0117 1,3362 

2011 -0,0230 -0,0695 -0,4946 

2012 -0,0067 0,0163 0,2913 

 

Z tabulky lze vyčíst, že nejvyšší hodnoty rentability tržeb firma dosáhla v roce 2007. 

Naopak nejnižší hodnotu v roce 2011 stejně jako u ostatních rentabilit. Co se týče 

největší pozitivní a negativní změny, stala se rovněž ve stejných letech. U této 

rentability se zobrazí graf vývoje za sledované období a na data se aplikuje vyrovnávací 

metoda. 
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Graf č. 6: Rentabilita tržeb v letech 2006 – 2012 (Vlastní tvorba) 

Vyrovnávací metoda pro tento ukazatel je vybrána metoda regresní přímkou. Vypočítají 

se koeficienty pro odhad rovnice podle vzorců (1.10) a (1.11). Po vypočítání těchto 

dvou se dosadí do rovnice přímky podle vzorce (1.9), která má následující tvar. 

                         

Výsledná rovnice odhadu regresní přímky vyšla, tak že hodnoty rentabilit tržeb se 

v čase budou snižovat. 

Nyní je uveden graf vyrovnaných hodnot rentabilit tržeb za celé sledované období. 

 

Graf č. 7: Vyrovnání rentabilit tržeb regresní přímkou (Vlastní tvorba) 

Z grafu je vidět klesající trend rentability tržeb při použití této vyrovnávací metody. Po 

dosazení hodnot do rovnice přímky vychází rentabilita v budoucím roce 2013 na -0,59 
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% a na další rok 2014 na -1,19%. Záporné hodnoty ROS vycházejí z důvodu záporných 

hodnot EBIT v minulých dvou letech, který se pro výpočet tohoto ukazatele používá. I 

pro tuto regresní funkcí je spočítán index determinace podle vzorce (1.17). 

          

Vypovídající schopnost této analýzy je tedy docela nízká, avšak pro účely analýzy 

tohoto ukazatele dostačující. Zjistilo se tedy, že trend vývoje tohoto ukazatele v čase je 

klesající a následné dva budoucí roky firma může očekávat bohužel nepříznivý vývoj 

dle výsledku vyrovnání dat metodou regresní přímky. 

Z jednotlivých analýz rentabilit vyplývá, že ačkoli byli hodně v mínusu, tak 

v posledním roce se snaží ukazatelé zpět dostat do kladných hodnot a lépe tak 

hospodařit se svým majetkem. 

2.2.3 Analýza zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti patří k dalším důležitým ukazatelům ekonomického stavu ve 

firmě. Byly zvoleny dva tyto ukazatele a to celková zadluženost a zadluženost vlastního 

kapitálu. Celková zadluženost je spočítána podle vzorce (1.25) a zadluženost vlastního 

kapitálu podle vzorce (1.26). Tabulka hodnot zadluženosti byla zpracována podle 

přílohy č. 2. 

Tabulka č. 6: Celková zadluženost a zadluženost vlastního kapitálu (Vlastní tvorba) 

Rok Celková zadluženost [%] Zadluženost vlastního kapitálu [%] 

2006 78,85 376,35 

2007 76,51 347,92 

2008 76,84 374,27 

2009 77,74 361,44 

2010 73,41 281,29 

2011 61,89 165,50 

2012 63,41 175,07 

 

Nejprve jako u každé analýzy se vytvoří graf hodnot těchto ukazatelů ve sledovaném 

období, kde je přehledněji vidět jeho vývoj a snadněji se popisuje. První část analýzy 

těchto dvou zadluženosti bude věnována celkové zadlužeností. 
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Graf č. 8: Celková zadluženost v letech 2006 a 2012 (Vlastní tvorba) 

Nejprve se aplikuje analýza základních charakteristik časových řad. Vypočte se tedy 

první diference podle vzorce (1.3) a koeficienty růstu podle (1.5). Jejich hodnoty jsou 

zobrazeny v následující tabulce. 

Tabulka č.7: Charakteristiky celkové zadluženosti (Vlastní tvorba) 

Rok Celková zadluženost (yi) 1di (y) ki(y) 

2006 0,79              -              - 

2007 0,77 -0,02 20,29 

2008 0,77 0,00 20,91 

2009 0,78 0,01 20,82 

2010 0,73 -0,04 20,58 

2011 0,62 -0,12 21,80 

2012 0,63 0,02 25,85 

 

Z této tabulky lze vidět, že největší změna nastala v roce 2011, kdy se celková 

zadluženost snížila o zhruba 4 %, což byla tedy pozitivní změna. Naopak negativní 

nárůst lze vidět v roce 2009, kdy se celková zadluženost zvedla o 1 %. 

Z grafu a tabulky celkové zadluženosti je zřejmé, že lze vhodně využit metodu 

vyrovnání dat pomoci regresní přímky. Vypočtou se tedy koeficienty podle vzorců 

(1.10) a (1.11). Po vypočítání těchto dvou koeficientu se jejich výsledky dosadí do 

rovnice přímky podle vzorce (1.9), která má následující tvar. 
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Z rovnice lze poznat trend regresní přímky, který je klesající, což je pro firmu v tomto 

případě pozitivní jelikož se v čase celková zadluženost snižuje. Z vyrovnaných hodnot a 

vývoje celkové zadluženosti se vytvoří graf, na kterém bude poznat, jak tato metoda 

byla úspěšná a určí se i index determinace. 

 

Graf č. 9: Vyrovnání celkové zadluženosti regresní přímkou (Vlastní tvorba) 

Po dosazení dalších hodnot do rovnice přímky podle vyrovnaných dat regresní přímkou 

vychází celková zadluženost v roce 2013 na 61,38 % a v roce 2014 na 58,56 %. Tedy 

jak již bylo zmíněno, pro firmu je takovýto vývoj pozitivní.  

 

I pro tuto regresní funkci se vypočítá index determinace podle vzorce (1.17), který 

udává, zda jsme správně zvolili vyrovnávací metodu. 

           

Z výsledku indexu determinace je možno prohlásit, že tato metoda na tento ukazatel má 

poměrně dobrou vypovídací schopnost. 

 

Druhá část této podkapitoly je věnována ukazateli zadluženosti vlastního kapitálu. 

Nejprve se vytvoří graf vývoje tohoto ukazatele ve sledovaném období. 
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Graf č. 10: Zadluženost vlastního kapitálu v letech 2006 – 2012 (Vlastní tvorba) 

Z grafu je vidět snahu firmy zmenšit zadluženost vlastního kapitálu. Nejlepší hodnotu 

tohoto ukazatele dosáhla v roce 2011. Naopak největší zadluženosti dosáhla firma při 

svém vzniku, tedy roce 2006. 

 

Nyní opět jako u předchozí zadluženosti se nejprve aplikuje základní analýza 

charakteristik časové řady a tedy vypočet prvních diferencí podle vzorce (1.3) a 

koeficientů růstů podle (1.5). Výsledky těchto charakteristik jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

Tabulka č. 8: Charakteristiky zadluženosti vlastního kapitálu (Vlastní tvorba) 

Rok 
Zadluženost vlastního 

kapitálu (yi) 
1di (y) ki(y) 

2006 3,76          - - 

2007 3,48 -0,28 4,25 

2008 3,74 0,26 4,60 

2009 3,61 -0,13 4,28 

2010 2,81 -0,80 4,43 

2011 1,65 -1,16 5,69 

2012 1,75 0,10 9,67 

 

Z tabulky charakteristik lze vypozorovat pravidelný pozitivně klesající vývoj tohoto 

ukazatele. Největší změnu lze vidět v roce 2010, kdy oproti roku 2009 se tato 

zadluženost snížila o 80 %. Naopak k velmi mírnému navýšení došlo v roce 2012, kdy 

se zadluženost vlastního kapitálu zvýšila o 10 %. 
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Dalším krokem analýzy je volba metody vyrovnání dat. Opět se zvolí metoda regresní 

přímky. Vypočtou se tedy koeficienty podle vzorců (1.10) a (1.11). Po vypočítání těchto 

dvou se dosadí do rovnice přímky podle vzorce (1.9), která má následující tvar. 

                      

I v tomto ukazateli z rovnice vyplývá, že bude mít klesající trend. Nyní se vypočítané 

vyrovnané hodnoty zobrazí do grafu. Následně se pak rovněž vypočte odhad budoucího 

stavu a na závěr index determinace, který určí jak moc „vhodná“ metoda vyrovnání dat 

byla použita. 

 

Graf č. 11: Vyrovnání zadluženosti vlastního kapitálu regresní přímkou (Vlastní tvorba) 

Po dosazení hodnot do rovnice regresní přímky vychází zadluženost vlastního kapitálu 

v roce 2013 na 145.71 % a v následujícím roce 2014 na 107,82 %. Z grafu vyplývá 

pozitivní vývoj pro firmu tím, že zadluženost vlastního kapitálu v čase klesá.  

 

Nyní se provede výpočet indexu determinace podle vzorce (1.17) a určí se, zda byla 

zvolena správná metoda vyrovnávání dat. 

           

Z výsledku indexu lze říct, že použitá metoda byla vhodná, tedy analýza má poměrně 

dobrou vypovídací schopnost. 

 

Nyní na závěr shrnutí analýzy ukazatelů zadluženosti. Podle pozitivních výsledků této 

analýzy pro firmu vyplývá, že co se týče zadluženosti, každoročně klesá a firma se 
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v tomto ohledu snaží tyto ukazatele udržovat v přijatelné výši. Co se týče budoucích 

odhadu, ty jsou rovněž pozitivní a zadluženost se tak celkově bude snižovat i 

v následujících letech.  

2.2.4 Analýza indexu IN 05 

Posledním ze zvolených ukazatelů je index IN05. Tento index nabízí analýzu 

současného stavu firmy a umožňuje vcelku jednoduše určit, zda má firma šanci k tvorbě 

zisku nebo naopak spěje ke svému zániku. Tento ukazatel je v praxi často využívaný 

pro svou dobrou vypovídající schopnost. Tento index je vypočítán dle vzorců (1.28) a 

jeho výsledky jsou uvedeny v následující tabulce, která byla zpracována podle přílohy 

č. 3. 

Tabulka č. 9: Index IN05 v letech 2006 - 2012 (Vlastní tvorba) 

Rok V1 V2 V3 V4 V5 Index IN05 

2006 1,27 3,18 0,03 2,79 0,93 1,08 

2007 1,31 11,34 0,12 2,39 1,10 1,70 

2008 1,30 2,37 0,02 2,27 1,03 0,91 

2009 1,29 9,21 0,07 1,94 1,02 1,31 

2010 1,36 17,66 0,09 1,88 1,13 1,74 

2011 1,62 -7,76 -0,04 1,64 1,31 0,20 

2012 1,58 -3,13 -0,01 1,50 1,24 0,47 

 

Z tabulky lze vypozorovat dynamický vývoj tohoto ukazatele s nesouvislým vývojem, 

pro lepší ilustraci se vytvoří graf a tyto hodnoty se lépe znázorní. 

 

Graf č. 12: Index IN05 v letech 2006 – 2012 (Vlastní tvorba) 
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Na tomto grafu lze vidět, že největší šanci na úspěch měla firma v roce 2010, kdy její 

potenciální šanci na tvorbu hodnoty byly největší, podobně na tom firma byla v roce 

2007. Naopak největší pokles je zaznamenán v roce 2011, kdy je tento ukazatel na své 

nejnižší hodnotě. 

 

Nyní se tento index podrobí analýze základních charakteristik časových řad. Spočítá se 

první diference podle vzorce (1.3) a rovněž koeficient růstu podle (1.5) a jejich 

výsledky jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka č. 10: Charakteristiky indexu IN 05 (Vlastní tvorba) 

Rok Index IN05 (yi) 1di (y) ki(y) 

2006 1,081 - - 

2007 1,701 0,620 14,801 

2008 0,913 -0,788 9,406 

2009 1,313 0,400 17,525 

2010 1,737 0,424 12,186 

2011 0,204 -1,533 9,211 

2012 0,467 0,263 78,431 

 

Z charakteristik lze vyčíst, že největší nepříznivá změna nastala v roce 2008 a 2011, kdy 

výrazně tento ukazatel poklesl. Příčinu lze nalézt v předcházející tabulce, kde můžeme 

vidět největší pokles hodnoty koeficientu V2, který tvoří poměr EBIT k nákladovým 

úrokům. Naopak pozitivní změnu podnik zaznamenal v roce 2007, kdy se tento ukazatel 

vyšplhal na hodnotu 1,701. 

 

Na tento ukazatel se použije metoda vyrovnání dat pomoci regresní přímky, v němž je 

nutné nejprve spočítat koeficienty podle vzorců (1.10) a (1.11) a následně je dosadit do 

vzorce pro odhad rovnice regresní přímky (1.9). 

                      

Už z rovnice přímky vyplývá, že i tento ukazatel má klesající trend, což ale v tomto 

případě není pozitivní zjištění. Z vypočítaných hodnot se vytvoří graf uvedeny níže. 
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Graf č. 13: Vyrovnání Indexu IN05 pomoci regresní přímky (Vlastní tvorba) 

V grafu je vidět klesající trend regresní přímky, který nám udává nepříznivý vývoj pro 

firmu, co se týče tohoto ukazatele. Nyní se dosadí další hodnoty do regresní přímky pro 

odhad vývoje v budoucích dvou letech. V roce 2013 vychází odhad tohoto indexu na 

hodnotu 0,49 a v roce 2014 na hodnotu 0,34. Obě tyto hodnoty poukazují na velké 

ohrožení firmy. Avšak z grafu lze vypozorovat, že vyrovnané hodnoty se někdy vzdalují 

poměrně dost od vstupních dat, vypočítá se tedy index determinace, který nám určí jak 

moc je tato analýza přesná. Pro jeho výpočet se použije vzorce (1.17). 

           

Vypovídající hodnota vyrovnaných dat je snížena, kvůli nižší hodnoty indexu 

determinace. Na závěr této analýzy lze prohlásit, že vývoj tohoto ukazatele v čase je 

v této firmě velice dynamický a tak může nastat situace, že v budoucích dvou letech 

bude jeho vývoj jiný, než výsledky této analýzy. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY 

Tato kapitola je zaměřena na krátké zhodnocení výsledků analýz a vytvoření 

konkrétních návrhů, které by firmě mohly pomoci ke zlepšení celkové ekonomické 

situace. Tu lze vylepšit posunem hodnot vybraných ukazatelů v kladném směru. 

3.1 Analýza tržeb 

Výsledný trend získaný pomocí metody vyrovnání dat regresní přímkou při analýze 

tržeb je rostoucí. Z hlediska podrobnější analýzy na tento ukazatel nejvíce působily 

tržby za prodej zboží. Konkrétní návrh na udržení stále rostoucího trendu je získání více 

stálých odběratelů a rozšíření sortimentu prodávaného zboží. Z průběhu vývoje tržeb 

z grafu č. 1 lze vidět, že v posledních dvou letech celkové tržby klesají. Jedním 

z důvodu může být velká konkurence v této oblasti, kde cena hraje poměrně vysokou 

roli. V této oblasti lze firmě doporučit snahu přiblížit se větším společnostem, které ji 

konkuruji a to například formou reklamy, která by ji pomohla se dostat do povědomí 

potenciálních zákazníků. 

3.2 Analýza rentabilit 

V následujících podkapitolách se nachází krátké shrnutí výsledků analýz jednotlivých 

rentabilit a konkrétní návrhy na jejich zlepšení do budoucna. 

3.2.1 Rentabilita aktiv (ROA) 

Analýza rentability aktiv v posledních dvou letech vykazuje hodnoty nacházející se v 

záporných číslech. Na tento ukazatel působí dvě hodnoty, jednou jsou aktiva, kde lze 

vypozorovat rostoucí průběh ve všech zkoumaných letech a druhou je EBIT, jehož 

největší propad byl zaznamenán v roce 2011. Přestože se v  roce 2012 EBIT vyvíjel 

lépe, byl však stále v záporných číslech. Z tohoto ohledu lze firmě doporučit například 

snížit provozní náklady, ve kterých by měla analyzovat přibližně 5 nejvyšších 

provozních nákladů a ty se snažit stlačit dolů. Příklady těchto provozních nákladů jsou 

platy, pojištění, penze, různé poplatky, údržba a marketing. Praktický příklad opatření 

může být například využití obalů z příchozího zboží k použití na další balení zboží k 

exportu. Snížení provozních nákladu by mělo firmě pomoci dostat EBIT ze záporných 

čísel a znovu dosáhnout rentability aktiv v číslech kladných. 
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3.2.2 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Podobně jako u předchozí analýzy se u tohoto ukazatele projevila v posledních dvou 

letech záporná čísla. Lze ale rovněž pozorovat snahu firmy v posledním roce přiblížit se 

alespoň nulové hodnotě a stále ji zlepšovat. Na tento ukazatel působí rovněž dva vlivy. 

První z nich je čistý zisk, který negativně ovlivňuje tento ukazatel z důvodu jeho 

záporných hodnot v posledních dvou letech. Druhým je vlastní kapitál, který ačkoliv 

v posledním roce o něco klesl oproti minulému, zachovává si rostoucí vývoj. Konkrétní 

návrhy vyplývají z minulého ukazatele, tzn. provést analýzu nejvyšších provozních 

nákladu, zejména tedy platy, pojištění, poplatky, marketing a různé poplatky. 

 

Nejčastěji vzniká ve firmách situace, že umísťují velké množství financi do marketingu, 

který je neefektivní a tudíž přicházejí o zisk. V této oblasti bych doporučil zvolit 

reklamu v časopisech nebo formou billboardů u velkých měst. Cena reklamy v 

časopisech se pohybuje v řádech desítek až stovek tisíc, v závislosti na popularitě 

daného média. V tomto ohledu lze firmě doporučit volbu periodik zaměřených na 

domácnosti a odborných magazínů o domácích zvířatech. Z novějších metod reklamy 

by firma mohla použit například metodu přímého marketingu skrz zprostředkovatelské 

firmy, které nabízejí oslovení konkrétní zájmové skupiny pomoci reklamních e-mailů. 

Reklamní kampaň touto formou by firmu stála desítky až stovky tisíc korun v závislosti 

na počtu oslovených potenciálních zákazníků. Tento odhad ceny telefonicky poskytla 

společnost eRmail Company s.r.o., která tyto služby nabízí a sídlí ve stejném regionu 

(8). 

3.2.3 Rentabilita tržeb (ROS) 

Z výsledku této analýzy vyplynulo, že její trend je klesající, avšak firma se v posledním 

roce snažila dostat se zpět do kladných čísel. Na tento ukazatel rovněž jako u posledních 

dvou rentabilit působí dva vlivy. Za prvé jsou to celkové tržby, které bohužel 

v posledních dvou letech klesají a za druhé je to EBIT. Návrhy na zlepšení obou těchto 

hodnot již byly nastíněny. Tedy ve zkratce, zvýšit popularitu mezi potencionálními 

zákazníky díky novému přístupu k marketingu a snažit se redukovat nejvyšší provozní 

náklady.  
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Návrh na zlepšení tohoto ukazatele by mohl představovat účastnění se většího počtu 

výstav zvířat, kde by firma propagovala své výrobky. Například by zde mohla provést 

propagaci svých výrobků formou soutěží s výhrami, které by tvořily výrobky této firmy. 

Tento návrh by firmu finančně vyšel na zhruba desítky tisíc korun. 

3.3 Analýza zadluženosti 

V obou případech zadluženosti, tj. celková zadluženost a zadluženost vlastního kapitálu 

lze pozorovat snahu firmy tyto zadluženosti snižovat. Z analýz obou těchto ukazatelů 

vyplynuly jejich trendy jako klesající, což je pro firmu pozitivní zjištění a znamená to, 

že se v příštích letech budou nadále snižovat. 

 

Návrh na optimalizaci tohoto ukazatele by mohl představovat přerozdělení prostředků, 

které firma nyní používá pro snížení své zadluženosti, tedy svých závazků a vložit 

alespoň část těchto prostředků do již zmíněného marketingu. To by dále znamenalo 

získání dalších potenciálních zákazníků a odběratelů, kteří jsou v tomto ohledu ti 

nejdůležitější. 

3.4 Analýza Index IN05 

Analýza indexu IN05 bohužel přinesla zjištění, že se firma v současné době nachází v 

ohroženém stavu. Podobně jako u předchozích analýz je vidět největší propad v roce 

2011 a snaha firmy tento ukazatel zlepšit v následujícím roce. Po aplikaci vyrovnávací 

metody regresní přímkou vyšel trend tohoto ukazatele jako klesající, což rozhodně není 

pozitivní zjištění. Na druhou stranu lze z grafu č. 13 vypozorovat velice dynamický 

vývoj tohoto ukazatele. Je tedy možné, že jeho vývoj v následujících letech bude 

odlišný od výsledků predikovaných touto analýzou. 

 

Na tento ukazatel působí celá řada menších ukazatelů. Návrhy na jejich zlepšení jsou již 

zmíněny u rentabilit. Největší vliv na negativní výsledky tohoto ukazatele má EBIT. 

Zvýšení této hodnoty bude mít pozitivní vliv na celkový výsledek tohoto ukazatele. 

Firma by se tedy měla zaměřit na své provozní náklady. 
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ZÁVĚR 

Z finálních výsledků analýz jednotlivých ukazatelů vyplývá, že ekonomická situace 

firmy je nejvíce ovlivněna výsledkem hospodaření v posledních dvou letech. A největší 

propad hospodářského výsledku lze vypozorovat v roce 2011. V nynější době se firma 

snaží tento propad napravit a dostat se zpět na své dřívější hodnoty jednotlivých 

ukazatelů. 

 

V současné době a nejasné situaci na trhu lze konstatovat, že vývoj ekonomické situace 

v této tržní oblasti je velice těžké predikovat, jelikož zde působí řada ekonomických 

faktorů a trendů, které se navíc ještě dynamicky mění. Snižování významných 

provozních nákladů a efektivnější rozdělování finančních prostředků však firmě pomůže 

ke zvýšení šance udržet se na tomto trhu a dále rozšiřovat své portfolio výrobků a 

nabízených služeb. Za zvážení by jistě také stála případná investice do reklamy v 

oborově orientovaných médiích případně i obecněji zaměřených sdělovacích 

prostředcích s potenciální vazbou na budoucí zákazníky a odběratele. 
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Příloha č. 1 

Zde je zpracovaná tabulka z účetního výkazu firmy, v tomto případě Výkaz zisku a 

ztráty z let 2006 – 2012. 

Tabulka č. 11:Tržby, EBIT a EAT (Vlastní tvorba) 

Rok Celkové tržby EBIT EAT 

2006 94 005 1 062 220 

2007 110 270 5 637 3 074 

2008 113 717 1 249 163 

2009 125 468 4 366 2 873 

2010 133 647 6 216 4 618 

2011 121 947 -2 800 -2 918 

2012 112 806 -757 -552 

Všechny číselné údaje jsou v tisících Kč. 

 

 

 

 

  



II 

 

Příloha č. 2 

Zde je zpracovaná tabulka z účetního výkazu firmy, v tomto případě Rozvahy v letech 

2006 – 2012. 

Tabulka č.12: Aktiva, oběžná aktiva, cizí zdroje a vlastní kapitál (Vlastní tvorba) 

Rok Aktiva celkem Oběžná aktiva Cizí zdroje Vlastní kapitál 

2006 33 724 22 459 26 593 7 066 

2007 46 112 38 823 35 279 10 140 

2008 50 187 39 563 38 565 10 304 

2009 64 750 51 110 50 338 13 927 

2010 71 058 57 273 52 165 18 545 

2011 74 440 58 308 46 073 27 839 

2012 75 332 57 198 47 771 27 287 

Všechny číselné údaje jsou v tisících Kč. 
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Příloha č. 3 

Zde je zpracovaná tabulka z účetního výkazu firmy, v tomto případě z výkazu zisku a 

ztráty v letech 2006 – 2012. 

Tabulka č. 13: Nákladové úroky a krátkodobé závazky a úvěry (Vlastní tvorba) 

Rok 
Nákladové 

úroky 

Krátkodobé 

závazky 

Krátkodobé 

bankovní úvěry 

2006 334 21 113 3 000 

2007 497 35 279 0 

2008 527 38 565 0 

2009 474 50 102 0 

2010 352 50 506 0 

2011 361 40 922 3 671 

2012 242 42 269 3 913 

Všechny číselné údaje jsou v tisících Kč. 
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Příloha č. 4 

Zde je ukázka vzhledu programu a jeho funkcí, který je přiložen na CD u této práce. 

 
Obrázek č. 1: Ukázka vzhledu tabulky programu (Vlastní tvorba) 

 

 

Obrázek č. 2: Ukázka funkcí programu (Vlastní tvorba) 

 

 

 

 


