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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá analýzou některých ukazatelů podniku LERO plus s.r.o.  

za určité časové období pomocí časových řad. Obsahuje teoretická východiska potřebná 

ke správné analýze a samotný rozbor výsledků analýzy s následným stanovením 

prognóz dalšího vývoje ukazatelů. 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the analysis of some indicators of the LERO plus s.r.o. 

for a specific period of time using the method of the time series. It describes  

the theorethical bases required for proper analysis and offers an interpretation  

of the analysis results including several prediction attempts for their future progress. 
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Úvod 

V současné době kladou firmy velký důraz na znalost svého ekonomického vývoje  

a hospodářského stavu. K dispozici je celá řada metod, které slouží k získání potřebných 

informací o ekonomických ukazatelích podniku zobrazujících aktuální situaci. Jednou 

z těchto metod je statistická metoda, která sleduje vývoj hospodářské situace podniku 

z dlouhodobého časového hlediska. V současnosti se statistických metod v ekonomii 

využívá velmi často. Jsou zárukou kvalitního zpracování informací a následného 

prognózování budoucího vývoje, čímž mají pro společnosti velký přínos v oblasti 

rozhodování a plánování. Bakalářská práce je zaměřena právě na využití těchto metod 

v ekonomii a konkrétně se zaměřuje na analýzu pomocí časových řad. Tato metoda 

slouží k zachycení údajů v časové posloupnosti a jejich analýze s následnou prognózou 

vývoje. 

V této bakalářské práci je zachycena pomocí časových řad meziroční analýza vybraných 

ukazatelů účetních výkazů (konkrétně rozvahy) podniku LERO plus s.r.o. za sledované 

období let 2003 až 2012. Pomocí časových řad je zde provedena analýza vybraných 

ukazatelů účetních výkazů (konkrétně výkazu zisku a ztráty) zmíněného podniku  

za všechna čtvrtletí let 2010, 2011, 2012 a dále analýza ukazatele zisku z tunokilometru 

přepravovaných surovin, a to štěrku a kameniva pro konkrétního vybraného odběratele 

provedená také pomocí časových řad s ročními hodnotami ukazatele za období let 2003 

až 2012. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. 

V teoretické části jsou zahrnuty poznatky o statistických metodách, potřebné  

pro analýzu časových řad a jejich vyrovnání. Pomocí nich lze následně sestavit 

prognózu dalšího vývoje. 

Úvodní odstavce praktické části jsou zaměřeny na představení podniku LERO plus 

s.r.o. s jeho historií. Následuje rozbor podniku pomocí SWOT analýzy.  

Ze vstupních dat, která mi podnik poskytl, je provedena analýza vybraných ukazatelů 

podniku pomocí časových řad. Po zpracování dat a sestavení odpovídajících grafů  

je možné stanovit trendy vývoje podniku v příslušné oblasti a určit následnou prognózu 

budoucího vývoje, konkrétně pro rok 2013.  



10 

 

Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat vybrané ukazatele podniku LERO plus 

s.r.o. pomocí časových řad za období let 2003 – 2012 s ročními hodnotami a za období 

let 2010 – 2012 se čtvrtletními hodnotami ukazatele. Na základě výsledků analýzy 

stanovit budoucí vývoj ukazatele v podobě prognózy. 

Hlavní cíl bakalářské práce je rozdělen mezi několik dílčích cílů, kterými jsou: 

 Rozbor podniku pomocí SWOT analýzy. 

 Na základě analýzy ukazatelů vycházejících z rozvahy zhodnotit součastnou 

ekonomickou a hospodářskou situaci podniku a pomocí výsledků analýzy 

stanovit budoucí vývoj ukazatelů pro rok 2013. 

 Na základě ukazatelů vycházejících z výkazu zisku a ztráty zhodnotit 

výkonovou stránku podniku, pokud to bude možné stanovit prognózu dalšího 

vývoje ukazatelů pro první a druhé čtvrtletí roku 2013. 

  Porovnání jednotlivých přepravovaných surovin v zastoupení na celkovém 

množství přepravy za období let 2003 až 2012. 

 Analýza výše zisku z tunokilometru za jednotlivé přepravované suroviny  

pro vybraného odběratele za období let 2003 až 2012 a stanovení prognózy  

pro rok 2013 s následným doporučením pro převoz ziskovější suroviny. 

Postupy zpracování jednotlivých ukazatelů budou představovat: 

 Popis ukazatele a stanovení subjektivního zhodnocení jeho vývoje. 

 Určení základních charakteristik časové řady hodnot ukazatele. 

 V případě nalezení vyrovnávající funkce časové řady - stanovení prognózy 

budoucího vývoje ukazatele. 

 V případě nenalezení vhodné vyrovnávací funkce se na základě znalosti podniku 

pokusit o stanovení nejpravděpodobnějšího budoucího vývoje ukazatele. 
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1 Teoretická východiska práce  

Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na objasnění statistických pojmů a vztahů. 

Poskytuje přehled pro provedení statistické analýzy vybraných ukazatelů podniku 

LERO plus s.r.o. pomocí časových řad.  

1.1 Regresní analýza 

Pojmy, definice a vzorce k této části jsou čerpány ze zdrojů (1), (2). 

Regresní analýza představuje nejvýhodnější způsob pro vyjádření trendu časové řady, 

umožňuje nejenom vyrovnání zkoumaných dat, ale také následnou prognózu jejich 

dalšího vývoje. 

Přírodní vědy a ekonomika často vyžadují práci s proměnnými veličinami, kdy mezi 

nezávisle proměnou   a závisle proměnou   existuje vztah vyjádřený předpisem 

       , přičemž funkci      neznáme, nebo ji nemůžeme žádnou vhodnou funkcí 

vyjádřit. Zde platí, že po nastavení určité hodnoty nezávisle proměnné   dostaneme 

jednu hodnotu závisle proměnné  .  

Závislost veličin   a   je ovlivněna působením náhodných vlivů a neuvažovaných 

činitelů, označovaných  , „šum“. V této souvislosti dostaneme při nastavené hodnotě 

proměnné   opakovaným měřením, nebo pozorováním vždy jinou hodnotu proměnné  

 , ta se zde tedy chová jako náhodná veličina  . Předpokladem ale je, že střední 

hodnota této náhodné veličiny   se rovná nule, tedy       . Což značí,  

že se při měření nevyskytují odchylky a systematické chyby, od skutečné hodnoty. 

Abychom závislosti náhodné veličiny   na proměnné   v jádřili, zavedeme 

podmíněnou střední hodnotu náhodné veličiny   pro hodnotu  , označenou       . 

Hodnotu dále položíme rovnu vhodně zvolené funkci označené        ,   ,  ,    , 

stručně zapsané     . Tato funkce se nazývá funkcí regresní. Obsahuje neznámé 

parametry   ,   ,  ,   , kde      , nazývané regresními koeficienty. Závislost mezi 

střední hodnotou náhodné veličiny a funkcí lze v jádřit vztahem: 
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                ,    ,  ,                                            (1.1) 

Cílem regresní analýzy je volba vhodné funkce        ,    ,  ,     pro zadaná data 

   ,   ,    ,  ,  ,   a odhad jejich koeficientů pro co nejvhodnější vyrovnání. 

Lineární regresní funkce 

Řadí se sem funkce, které jsou lineární z hlediska parametrů. Nejčastější lineární 

regresní funkcí s praktickým použitím je regresní přímka. 

Regresní přímka 

Nejjednodušším příkladem regresní funkce je regresní přímka vyjádřena tvarem 

              , kde   ,    jsou neznámé parametry. Zde platí vztah: 

                                                                                                                (1.2) 

Pomocí metody nejmenších čtverců určíme odhady koeficientů   ,    regresní přímky 

pro zadané dvojice (  ,   ) a označíme je   ,   . Princip této metody je založen  

na tom, že za nejlepší považujeme koeficienty    a   , minimalizující funkci      ,     

ta se rovná součtu obsahů čtverců. Odhady    a    koeficientů    a    regresní přímky 

vypočteme pomocí vzorců: 

    
             

   

   
        

   

,                                                       

             ,                                                      (1.4) 

kde    a    jsou výběrové průměry a platí pro ně: 

    
 

 
   

 

   
 ,       

 

 
   

 

   
                                        

Odhad regresní přímky      , je dán následujícím předpisem vzorce: 

                                                        (1.6) 
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Speciální nelinearizovatelné funkce 

Nyní budou popsány dvě speciální nelinearizovatelné funkce, které jsou často 

používány v časových řadách popisujících ekonomické děje. Každá z níže uvedených 

funkcí má specifické vlastnosti, podle kterých se rozhoduje o vhodnosti jejího použití. 

Mezi tyto funkce řadíme modifikovaný exponenciální trend a logistický trend. 

Modifikovaný exponenciální trend 

Pokud je regresní funkce zdola či shora ohraničená, je pro vyrovnání dat výhodné 

použít modifikovaný exponenciální trend. Tento typ funkce patří mezi kategorii funkcí, 

které mají ve vývoji asymptotu. Je užíván v situacích, v nichž podíly sousedních hodnot 

prvních diferencí údajů analyzované řady jsou přibližně neměnné, konstantně oscilují 

kolem určité hodnoty a s předpokladem asymptotického omezení trendu. Modifikovaný 

exponenciální trend je dán následujícím předpisem:  

        
 
  

 
  

   

   
                                                          (1.7) 

Odhady   ,   ,    koeficientů   ,   ,    tohoto trendu jsou dány vzorci: 

     
      

      
 
     

,                                                       

           
  

    

  
     

       
,                                                 

 

    
 

 
          

   
     

  

     
  ,                                              

přičemž výrazy   ,   , a    jsou součty, které se určí následovně: 

       

 

   

,        

  

     

,              

  

      

                           

Předchozí vzorce (1.8) až (1.11) je možné použít za těchto podmínek: 

 Zadaný počet   dvojic hodnot    ,     ,    ,  ,  ,  , je dělitelný třemi, 

 tj.       , kde   je přirozené číslo. Data je možno rozdělit do tří skupin, 
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přičemž každá skupina má stejný počet prvků  . Pokud data tento požadavek 

nesplňují, je třeba vynechat příslušný počet počátečních, nebo koncových dat. 

 Další podmínkou platnosti vzorců je, že hodnoty    jsou zadány 

v ekvidistantních krocích, které mají délku      . 

 Jestliže vyjde parametr    záporný, je nezbytné pro další výpočty vzít jeho 

absolutní hodnotu. 

Logistický trend 

Spadá mezi trendové funkce s charakteristickým symetrickým průběhem kolem 

inflexního bodu, v němž se průběh křivky mění z polohy pod na polohu nad tečnou, 

či naopak. Řadí se mezi skupinu takzvaných S-křivek. Je zdola i shora ohraničen. 

Každá S-křivka vymezuje na časové ose 5 vývojově odlišných fází cyklu. Cyklem  

se zde rozumí časové období od prosazení nových sil (výrobků, technologií) až po jejich 

zánik, kdy jsou vystřídány kvalitativně vyššími silami. Rovnice logistického trendu 

je dána předpisem: 

      
 

 
 
  

 
  

   

                                                               

Regresní koeficienty   ,   ,    logistického trendu se určí pomocí vzorců (1.8)  

až (1.10), avšak do součtů   ,   ,    vzorců (1.11) se namísto hodnot    dosadí jejich 

převrácené hodnoty     . 

1.2 Časové řady 

Pojmy definice a vzorce k této části jsou čerpány ze zdrojů (1), (2), (3). 

Časová řada, někdy také dynamická řada, je posloupnost hodnot určitého statistického 

ukazatele (znaku). Zpravidla je uspořádaná v čase ve směru minulost-přítomnost. 

Analýza, popřípadě prognóza časových řad je prezentována jako soubor metod, 

sloužících k popisu těchto řad a predikci jejich budoucího vývoje.  
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Charakteristiky časových řad 

Pomocí charakteristik časových řad je možné zjistit více informací o těchto řadách. 

Mezi tyto charakteristiky se řadí průměr časové řady, první diference, průměr prvních 

diferencí, koeficient růstu, průměrný koeficient růstu. 

Průměr časových řad 

Průměr intervalové řady se vypočte jako aritmetický průměr hodnot časové řady 

v jednotlivých intervalech.  Vzorec pro vyjádření tohoto průměru, značeného   , je: 

    
 

 
    

 

   

                                                                

Průměr okamžikové řady se nazývá také chronologický průměr a značí se rovněž   . 

Jestliže jsou vzdálenosti mezi jednotlivými časovými okamžiky, pro něž jsou hodnoty 

této časové řady zadány stejně dlouhé, nazývá se průměr okamžikové řady neváženým 

chronologickým průměrem. Pro nějž platí vztah:  

    
 

   
 
  

 
       

  

 

   

   

                                                

První diference 

První diference, také označované jako absolutní přírůstky, je nejjednodušší 

charakteristikou popisu vývoje časové řady. Danou časovou řadu je možné popsat 

přímkou, pokud je zřejmé, že první diference kolísají kolem konstanty, pak lze říci, 

že daná časová řada má lineární trend. Je dána následujícím značením         

a výpočtem jako rozdíl dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady: 

                 ,          ,  ,  ,                               (1.15) 

Průměr prvních diferencí 

Pro určení průměru prvních diferencí, vycházíme ze znalosti prvních diferencí. Značí  

se                a vyjadřuje, o kolik se průměrně změnila hodnota oproti předcházejícímu 

období. Výpočet je dán vzorcem: 
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Koeficient růstu 

Koeficient růstu je další charakteristikou časové řady, značený       a vystihující 

rychlost růstu, či pokles jejích hodnot. Vypočítáme jej jako podíl dvou po sobě jdoucích 

hodnot časové řady, což prezentuje následující vzorec: 

       
  

    
 ,         ,  ,  ,                                               

Koeficient růstu vyjadřuje, kolikrát se zvýšila hodnota časové řady v určitém období, 

oproti období bezprostředně předcházejícímu. Jestliže koeficienty růstu kolísají kolem 

konstanty, lze usuzovat, že trend časové řady je vystihnutelný exponenciální funkcí. 

Průměrný koeficient růstu 

Pro určení průměrného koeficientu růstu, vycházíme ze znalosti koeficientů růstu. Značí 

se            a vyjadřuje průměrnou změnu koeficientů růstu v průběhu zvoleného období. 

Vypočítá se jako geometrický průměr podle vzorce:  

             
  

  

   

                                                               

Dekompozice časových řad 

Zejména v ekonomické praxi mohou být hodnoty časových řad    pro čas  

  ,    ,  ,    , rozloženy na několik složek. Jedná se o složku trendovou   , sezónní 

  , cyklickou    a náhodnou   . Pokud se jedná o aditivní dekompozici, lze vyjádřit jako: 

                                      (1.19) 

Pomoci dekompozice (rozkladu), se dají lépe zjistit zákonitosti v chování řady, oproti 

nerozložené řadě. U některých časových řad mohou určité složky dekompozice chybět. 

Trendová složka    

Trendem se rozumí tendence dlouhodobého vývoje hodnot analyzovaného ukazatele 

v čase. Může být rostoucí, klesající, nebo hodnoty ukazatele určité časové řady mohou 
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kolísat v průběhu daného období kolem určité, konstantní (neměnné) hodnoty. 

V posledním případě jde o časovou řadu bez trendu.  

Sezónní složka    

Sezónní složka vystihuje periodické změny v časové řadě, které se pravidelně 

každoročně opakují a odehrávají během jednoho kalendářního roku. Sezónní změny 

mohou mít mnohé příčiny, nejčastěji se jedná o střídání ročních období, nebo lidské 

zvyky, vycházející z ekonomické aktivity. Pro tuto složku je výhodné užívat především 

měsíční, nebo čtvrtletní měření.  

Předpokládejme, že časová řada mající sezónní výkyvy, se skládá z   period o   

obdobích v každé periodě. Následně hodnoty    této časové řady a příslušné časové 

úseky   , označíme novými indexy a to tak, aby bylo jasné ke které periodě a kterému 

z období této periody, dané veličiny patří. Nové označení tedy bude     a    , kde index 

   ,  ,  ,   značí období a index    ,  ,  ,   značí periodu.   

Dále předpokládejme případ, kdy pro vyrovnání dat můžeme použít přímku. Trend  

je zde vyjádřen přímkou  
 
   

 
 , takže vyrovnanou hodnotu časové řady v  -tém 

období  -té periody, označenou  
  

 vyjádříme předpisem: 

 
  

   
 
   

 
       ,           ,  ,  ,  ,           ,  ,  ,  ,            (1.20) 

kde jednotlivé členy značí: 

              prezentuje proměnnou času pro  -té období v  -té periodě; 

    značí sezónní výkyv v  -tém období každé periody. 

Dalším předpokladem je, že sezónní výkyvy    nezávisí na trendu a během každé 

periody se vyruší, čili pro sezónní výkyvy platí ve všech periodách: 

   

 

   

                                                                   



18 

 

Odhady koeficientů  
 
,  

 
 a   , které označíme   ,    a    určíme metodou 

nejmenších čtverců minimalizací funkce        ,   ,   ). Pro zmenšení počtu 

koeficientů funkce zavedeme koeficient   , který dostaneme vzorcem: 

         ,             ,  ,  ,                                     (1.22) 

Pokud nyní využijeme podmínku pro sezónní výkyvy   , která též platí pro koeficienty 

  , dostaneme z předešlého vztahu vzorec, s jehož pomocí spočítáme koeficient   : 

    
 

 
    

 

   

                                                              

Po dosazení výrazu do funkce    dostaneme jednodušší vyjádření pro tuto funkci, 

obsahující pouze koeficienty    a   . K určení minima funkce      ,     vypočítáme její 

parciální derivace podle koeficientů    a   ; získané parciální derivace položíme rovny 

nule. Po těchto úpravách výrazů dostáváme pro koeficienty    a koeficient   ,  

ve kterých nabývá funkce      ,     svého minima, soustavu rovnic: 

            

 

   

      

 

   

,          ,  ,  ,    

                                                                                                                   (1.24) 

   

 

   

     

 

   

          
 

 

   

 

   

          

 

   

 

   

  

Cyklická složka    

Cyklická složka popisuje kolísání okolo trendu v důsledku dlouhodobého cyklického 

vývoje s délkou vlny delší než jeden rok. Délka cyklů časové řady a intenzita fází 

cyklického průběhu se mohou měnit.  

Reziduální složka     

Reziduální složka zbývá v časové řadě po vyloučení trendu, sezónní a cyklické složky. 

Je tvořena náhodnými výkyvy v průběhu časové řady a odchylkami při výpočtech 

například zaokrouhlováním, atd.  
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1.3 Účetní výkazy jako podklady pro analýzu 

Teorie k této části je citována z (4), (5), (6). 

Správná, komplexní analýza je podmíněna kvalitními vstupními daty. V této práci  

se bude většinou jednat o data získaná z účetních výkazů, a to rozvahy a výkazu zisku 

a ztráty. Výkazy ne vždy zobrazují data, která věrně zobrazují ekonomickou realitu 

podniku, proto je třeba jejich vypovídací schopnost brát při analýze s jistou rezervou.  

Rozvaha (bilance) 

Rozvaha je základní výkaz podniku, poskytující informace o stavu účetní jednotky 

v peněžním vyjádření k určitému datu. Udává na straně aktiv přehled o výši a struktuře 

majetku a na straně pasiv o způsobu, jakým je tento majetek financován, přičemž aktiva 

se musí rovnat pasivům. Rozvaha se skládá na straně celkových aktiv z dlouhodobého 

majetku, a to dlouhodobého hmotného, nehmotného a finančního majetku a z oběžných 

aktiv, jako jsou zásoby, krátkodobé a dlouhodobé pohledávky a peněžní prostředky.  

Na straně celkových pasiv se potom skládá z vlastního kapitálu daného základním 

kapitálem, kapitálovými a rezervními fondy a výsledkem hospodaření minulých let 

a běžného účetního období a z cizích zdrojů daných rezervami, dlouhodobými 

a krátkodobými závazky, bankovními úvěry a peněžní výpomocí.   

U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se sleduje jeho stáří – odepisuje  

se, a to způsobem lineárním, degresivním, či progresivním. Tato skutečnost může 

ovlivnit některé ukazatele, jako zůstatkovou hodnotu majetku, nebo výsledek 

hospodaření v daném období. V rozvaze se tato výše odpisů zobrazuje do sloupce 

korekce.  

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) 

Výsledovka zachycuje náklady a výnosy podniku účtující se k okamžiku jejich vzniku. 

Výnosy jsou peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností, bez ohledu 

na to, zda byly v daném období vyinkasovány. Náklady pak představují částky, 

které podnik k získání výnosů účelně vynaložil bez toho, zda byly v daném období 

zaplaceny. Rozdíl mezi celkovými výnosy a náklady podniku tvoří výsledek 

hospodaření. 
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2 Analýza současného stavu 

V této části bakalářské práce budou aplikovány výše popsaná teoretická východiska  

na konkrétní ukazatele podniku LERO plus s.r.o. Na úvod bude daný podnik představen   

(jeho historie, současný stav a rozbor v podobě SWOT analýzy). Dále bude provedena 

analýza pomocí časových řad pro každý z ukazatelů, na základě výsledků analýz bude 

následně stanovena prognóza budoucího vývoje. 

2.1 Zdroje vstupních dat 

Podnik LERO plus s.r.o. je rodinným podnikem, ve které již po dva roky pracuji, proto 

jsem dobře seznámen se všemi jeho procesy. Na základě této skutečnosti budu analýzu 

pomocí časových řad aplikovat na ukazatele právě tohoto podniku. 

Podnik obdržel oprávnění k provozování činnosti již 11. 12. 2002, v tomto roce však 

neprovozoval žádnou činnost, proto zřizovací výdaje začal odepisovat až v následujícím 

roce 2003 (7). Vzhledem k tomu jsou základní zdroje dat, z kterých budu pro analýzu 

ukazatelů s ročními hodnotami vycházet, součástí účetní závěrky podniku LERO plus 

s.r.o. pro roky 2003 - 2012. Těmito zdroji jsou účetní výkazy podniku, a to rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce. Účetní závěrka podniku pro rok 2012 

nebude až do 30. 6. 2013 plně zpracována, proto pro analýzu roku 2012 budu čerpat 

z předběžných výkazů, které by podle závěrů konzultace s daňovou poradkyní podniku, 

měly zůstat již neměnné. 

Data a informace pro analýzu ukazatelů sezónních časových řad se čtvrtletními 

hodnotami ukazatele a data pro ukazatele ziskovosti přepravy budou čerpány 

z podnikových materiálů a od účetní společnosti. 

Dalšími cennými zdroji pro čerpání dat mohou být například také informace  

od samotného vedení podniku, výroční zprávy podniku, podnikové statistiky, oficiální 

ekonomické statistiky apod. Sbírka firemních listin, mezi něž patří i účetní závěrka 

podniku LERO plus s.r.o. pro roky 2003 – 2011, je uveřejněna na internetovém serveru 

Justice.cz, oficiálního serveru českého soudnictví. Součástí tohoto portálu je také 

obchodní rejstřík firem (7). 
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2.2 Základní informace o společnosti 

Název společnosti: LERO plus s.r.o. 

Sídlo společnosti: Hlavní 769, 696 13 Šardice 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Datum vzniku: 27. 11. 2002 

IČO: 26305801 

Počet zaměstnanců: 1 – 5 

Majitel společnosti: Roman Hlavinka 

Oblast podnikání: Nákladní silniční motorová doprava 

LERO plus s.r.o. je obchodní společnost zaměřená na poskytování služeb, jejíž hlavní 

podnikatelskou činností je nákladní vnitrostátní a mezinárodní doprava uskutečňovaná 

tahači se sklopnými návěsy a třístranným sklápěčem pro přepravu sypkých materiálů. 

Doprava je zaměřena na přepravu kameniva a štěrků pro výrobní závody  

ve stavebnictví, nižší podíl činí přeprava zemědělských plodin a stavebního recyklátu. 

Společnost v současné době disponuje dvěma tahači značky DAF s velkoobjemovými 

návěsy a třínápravovým sklápěčem IVECO. 

V čele společnosti stojí jednatel, který je součastně i jejím majitelem. Průměrný počet 

zaměstnanců během účetního období roku 2012 byli čtyři.  

Historie podniku 

Činnost byla provozována od roku 1990 fyzickou osobou Romanem Hlavinkou  

jako živnostenské podnikání v oblasti nákladní autodopravy. V roce 2002 vznikla 

obchodní společnost LERO plus s.r.o., přičemž veškeré aktivity fyzické osoby byly 

převedeny do této společnosti. Ta začala postupně expandovat v oblasti technického 

vybavení a náboru nových zaměstnanců. Postupná modernizace vozového parku 

spočívala v pořízení tahačů s velkoobjemovými návěsy, které podniku umožnily snížit 

provozní náklady a zvýšit množství poskytovaných služeb. Společnost také navázala 

spolupráci s významnými výrobními podniky a stavebními firmami nejen na českém 

trhu, ale i v zahraničí. Od roku 2007 byla vnitrostátní doprava rozšířena o mezinárodní, 

převážně pak o dopravu na Slovensko. 
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Podrobnější rozbor podniku, a to sice popisem využití jeho silných stránek a příležitostí 

a výčtem řešení jeho slabých stránek a opatření vůči konkrétním hrozbám,  

je prezentován v následující SWOT analýze. 

SWOT analýza podniku LERO plus s.r.o. 

Strenghts S (silné stránky) – jejich využití 

 Zavedený podnik se zkušenostmi a spokojenými obchodními partnery  

- získání nových zakázek a příležitostí 

- schopnost rychle reagovat na poptávku trhu 

 technika různého typu - tahače s návěsy, třístranný sklápěč  

- přizpůsobení se typu a charakteru zakázky 

- rozšíření na jiné trhy s různými nároky na přepravu 

 znalost trhu ve stavebnictví - monitorování nových zakázek 

- využití spolupráce se zavedenými firmami ve stavebnictví 

- kalkulace ceny dle předchozích zkušeností s vyjednáváním 

Weaknesses W (slabé stránky) – jejich řešení 

 Vysoké provozní náklady podniku, intenzita spotřeby zdrojů (pohonných hmot) 

- výběr levnějších dodavatelů provozních zdrojů 

- výběr zakázek podle náročnosti terénu a s tím spojenou spotřebou paliva 

 malá výdělečnost podniku a nízký potenciál inovací v oboru 

- rozšíření oboru podnikání a činností podniku 

 - kontrola a minimalizace nákladů (pravidelná údržba techniky; řešení problémů) 

 nízká vyjednávací schopnost, velký počet pohledávek podniku 

- soustředit se na obchodní partnery s dobrou platební morálkou 

- zajistit včasné placení ve smluvních podmínkách, zpřísnění penalizace 

Oportunities O (příležitosti) – jejich využití 

 Vstup na nové rozšiřující se trhy, vytvoření nových aktivit 

- spolupráce s novými partnery 

- snížení nákladů vzhledem k větší vytíženosti tras, vyšší lukrativnost zakázek 

 Zvýšení produkce ve stavebnictví a nové stavební projekty 

- získání nových obchodních partnerů a zakázek 

- zvýšení tržeb podniku 
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 rozšíření a modernizace technického vybavení podniku 

- snížení nákladů (nižší náklady na provoz, údržbu) 

- navýšení převozní kapacity techniky (navýšení nabídky služeb)  

Threats T (hrozby) – jejich opatření 

 Velká konkurence, vstup nového konkurenta na trh v blízkém okolí 

 - potřeba identifikace konkurence a její neustálé sledování 

- srovnávání vlastních aktivit s konkurenčními aktivitami 

 Růst nákladů - růst cen služeb, ropy, mýtného 

- monitorování cen aktuálních i potenciálních dodavatelů 

- vyhledávaní alternativních neplacených úseků silnic pro dopravu 

 Nedostatek finančních prostředků 

- stanovení pravidel rozpočtu a sledování výše nákladů s jejich minimalizací 

- snaha a dosažení vyšších tržeb  

2.3 Analýza ukazatelů ekonomického a hospodářského stavu 

podniku 

V následujícím úseku praktické části bakalářské práce je provedena analýza ukazatelů 

hospodářského a ekonomického stavu podniku. Jedná se o analýzu časových řad 

ukazatelů s ročními hodnotami ukazatele, jejichž dlouhodobý vývoj hodnot může 

vykazovat určitou ustálenou tendenci (trend).  

V tomto úseku praktické části bakalářské práce jsou postupně analyzovány následující 

ukazatele, a to celková aktiva, celková zadluženost a doba obratu pohledávek.  

Při vhodném vyrovnání hodnot ukazatele některou z funkcí, je stanovena prognóza 

budoucího vývoje. 

2.3.1 Celková aktiva 

Prvním ukazatelem podniku LERO plus s.r.o., u kterého provedu analýzu pomocí 

časových řad a pokusím se určit prognózu dalšího vývoje, jsou celková aktiva. Jsou  

to hospodářské prostředky, od nichž podnik očekává budoucí ekonomický prospěch.  
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Z hlediska členění je pohled na celková aktiva možný z několika stran, ať už ze strany 

jejich upotřebitelnosti, popřípadě rychlosti a obtížnosti jejich přeměny v peněžní 

prostředky (4 str. 23). Z hlediska výkaznictví se dělí na dlouhodobá aktiva, oběžná 

aktiva a ostatní aktiva.  

Významný podíl na celkových aktivech z hlediska vlastnictví podniku LERO plus s.r.o. 

tvoří dlouhodobý majetek (vyjímaje majetek, jehož hodnota již byla plně odepsána  

do nákladů), jež představuje především movité věci, konkrétně přepravní technika. 

V rámci oběžných aktiv se jedná především o podíl krátkodobých pohledávek.  

Tabulka hodnot 

V následující tabulce č. 1 je zachycena výše celkových aktiv za jednotlivé roky  

2003 – 2012 v mil. Kč. V prvním sloupci je zaveden parametr  , určující celkový počet 

měření. Ve druhém   - jednotlivé roky měření. Ve třetím sloupci označeném    jsou 

uvedeny hodnoty daného ukazatele v mil. Kč. Ve čtvrtém sloupci        jsou podle 

vzorce (1.15) první diference hodnot ukazatele. A v posledním sloupci jsou zobrazeny 

podle vzorce (1.17) koeficienty růstu       celkových aktiv. 

Tabulka 1: Celková aktiva za roky 2003 - 2012 

(zdroj: účetní výkazy LERO plus s.r.o. (7), zpracování: vlastní) 

i t                     

1 2003 3,314 - - 

2 2004 2,716 -0,598 0,8196 

3 2005 3,537 0,821 1,3023 

4 2006 4,088 0,551 1,1558 

5 2007 4,148 0,06 1,0147 

6 2008 8,315 4,167 2,0046 

7 2009 8,845 0,53 1,0637 

8 2010 8,485 -0,36 0,9593 

9 2011 6,177 -2,308 0,7280 

10 2012 5,899 -0,278 0,9550 

 

Grafické znázornění 

V následujícím grafu č. 1 je zobrazen průběh výše celkových aktiv podniku LERO plus 

s.r.o. v letech 2003 – 2012. Zvoleným grafem je graf spojnicový, vhodný pro zobrazení 
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intervalových časových řad. Je dán hodnotami celkových aktiv v jednotkách milionu Kč 

na svislé ose   a jednotlivými roky sledovaného období na vodorovné ose  . 

 

Graf 1: Celková aktiva za roky 2003 - 2012 

(zdroj: účetní výkazy LERO plus s.r.o. (7), zpracování: vlastní) 

Subjektivní zhodnocení celkových aktiv 

Od počátku sledovaného období je možné pozorovat postupnou růstovou tendenci 

tohoto ukazatele až do roku 2009, kdy nastal obrat v postupný klesající trend po zbytek 

sledovaného období. 

Hodnota celkových aktiv v letech 2003 – 2007 vykazovala mírný růst, hodnoty  

se pohybovaly v rozmezí 2,8 – 4,2 mil. Kč. Masivní nárůst ukazatele o 100 % vzhledem 

k předcházejícímu roku nastal v roce 2008, kdy podnik, aby pokryl rapidní nárůst počtu 

zakázek, investoval do pořízení nové nákladní techniky (konkrétně tahače DAF 

s velkoobjemovým sklápěcím návěsem).  

V následujícím roce 2009 se hladina ukazatele nepatrně navýšila na sumu 8,485 mil. 

Kč. Také došlo k výraznému snížení pohledávek z obchodních vztahů (o 286 tis. Kč) 

vinou snížení sezónních zakázek ze zemědělské činnosti.  

Další rok 2010 byl posledním rokem sledovaného období s hodnotou ukazatele vyšší 

než 8 mil. Kč. Důvodem byla poslední investice podniku LERO plus s.r.o. do nové 

přepravní techniky. Tato investice měla zajistit snížení provozních nákladů a navýšit 

objem celkové přepravy. Nástupem krize do odvětví stavebnictví koncem roku 2010 

podnik zaznamenal dominantní změnu oběžných aktiv danou velkým množstvím 
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neuhrazených faktur – tím pádem nepříznivým trendem nárůstu krátkodobých 

pohledávek (o 95 %). 

Rokem 2011 začal ukazatel výrazně klesat z důvodu redukce stálých aktiv v podobě 

odpisů a prodejem dlouhodobého majetku. Trend poklesu přetrvával až do konce 

sledovaného období. 

Základní charakteristiky celkových aktiv 

Mezi základní charakteristiky časové řady budeme uvažovat průměry tří již výše 

zmíněných atributů. Prvním z nich je průměr hodnot časové řady   , vypočítaný podle 

vzorce (1.13), roven cca hodnotě 5,552 mil. Kč. Udává průměrnou výši celkových aktiv 

za období let 2003 – 2012. Dalším atributem daným vzorcem (1.16) je průměr prvních 

diferencí               , roven přibližně 0,29 mil. Kč. Udává, že během sledovaného období  

se hodnota celkových aktiv v průměru meziročně zvýšila cca o 0, 29 mil. Kč. Poslední 

z atributů daným předpisem (1.18), je průměrný koeficient růstu            
. Jeho hodnota 

činí 1,07, což značí, že se každým rokem zvýšila suma celkových aktiv vzhledem 

k předcházejícímu roku v průměru přibližně 1,07 krát.  

Určení trendu časové řady a prognóza 

Dosavadní vývoj ukazatele nevykazuje ve sledovaném období žádný výraznější trend, 

který by vedl ke vhodnému vyrovnání jeho hodnot pomocí některé z matematických 

funkcí. Určení trendu časové řady je negativně ovlivněno velkými výkyvy hodnot 

ukazatele v celém sledovaném časovém období. Proto se alespoň pokusím na základě 

znalosti současné hospodářské a finanční situace podniku pro ukazatele stanovit 

nejpravděpodobnější budoucí vývoj. 

Stanovení konkrétní predikce je obtížné také kvůli tomu, že je ukazatel podle závěrů 

analýzy zásadně ovlivněn faktorem, kterým jsou účelná rozhodnutí vedení podniku 

(navýšení dlouhodobého majetku vzhledem ke stavu trhu a výši poptávky po jeho 

službách). Podle zjištění vedení podniku dále nepočítá s výrazným navýšením tohoto 

ukazatele v podobě dlouhodobého majetku. Tudíž by dosavadní klesající trend 

posledních tří let 2010 – 2012, z důvodů odepisování dlouhodobého majetku, mohl 

přetrvat i do budoucna a hladina ukazatele by mohla pro rok 2013 klesnout až k hodnotě 

pohybující se okolo 5,5 mil. Kč.  
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2.3.2 Celková zadluženost 

Ukazatel zadluženosti vypovídá o tom, v jakém rozsahu používá podnik pro financování 

svých aktiv cizích zdrojů.  Je jedním ze základních ukazatelů zadluženosti a finanční 

úrovně podniku, což je také důvod, proč jsem daný ukazatel do práce zahrnul.  

Výpočet ukazatele se provede podílem cizích zdrojů a celkových aktiv. Tento podíl  

se pro procentuální vyjádření ještě násobí stem. Platí, že ne vždy je vysoká úroveň 

ukazatele pro podnik nevýhodná, a to především tehdy, kdy je schopen z celkového 

vloženého kapitálu dosáhnout vyšší výnosnosti, než je cena (podle výše úroků) za cizí 

kapitál zaplacená. Tento jev se označuje jako finanční páka (8, str. 386). Druhým 

aspektem je fakt, že je cizí kapitál levnější než vlastní, a to především proto, že úrok 

z něj je součástí nákladů, čímž snižuje daňové zatížení podniku. Ve vyspělých tržních 

ekonomikách se hodnota tohoto ukazatele pohybuje mezi 30 – 60 %. Je však nutné 

přihlížet k příslušnosti k danému odvětví, oboru (konkrétně pro stavebnictví, dopravu, 

nemovitosti je charakteristická vyšší zadluženost - pohybující se běžně nad úrovní 60 % 

(9, str. 44)) a ke schopnosti podniku splácet úroky plynoucích z dluhů (4, str. 85). 

Tabulka hodnot 

V následující tabulce č. 2 jsou ve třetím sloupci    zahrnuty hodnoty ukazatele 

v procentech za sledované období   let 2003 – 2012. Pro kompletnost jsou 

do posledních dvou sloupců tabulky doplněny zdrojové hodnoty (v mil. Kč) pro výpočet 

ukazatele, a to hodnoty cizích zdrojů a celkových aktiv. 
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Tabulka 2: Celková zadluženost za roky 2003 - 2012 

(zdroj: účetní výkazy LERO plus s.r.o. (7), zpracování: vlastní) 

i t     
Cizí 

zdroje 

Celková 

aktiva 

1 2003 66,8 2,214 3,314 

2 2004 52,3 1,421 2,716 

3 2005 49,3 1,743 3,537 

4 2006 53,9 2,205 4,088 

5 2007 55,6 2,307 4,148 

6 2008 69,4 5,774 8,315 

7 2009 73,1 6,472 8,845 

8 2010 71,3 6,050 8,485 

9 2011 63 3,891 6,177 

10 2012 62 3,103 5,023 

 

Grafické znázornění 

V grafu č. 2 je zobrazen průběh hodnot celkové zadluženosti podniku LERO plus s.r.o. 

za období 2003 až 2012. Zvoleným spojnicový graf na své svislé ose   zobrazuje 

průběh hodnot ukazatele v procentuálním vyjádření a na vodorovné ose   jednotlivé 

roky sledovaného období. 

 

Graf 2: Celková zadluženost za roky 2003 – 2012 

(zdroj: účetní výkazy LERO plus s.r.o. (7), zpracování: vlastní) 

Subjektivní zhodnocení celkové zadluženosti 

Počátkem sledovaného období ukazatel zaznamenal až do roku 2005 výrazný pokles. 

Tímto rokem byl započat postupný růstový trend ukazatele až na hodnotu 73, 1 %  
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pro rok 2009. Další vývoj byl ryze klesajícího rázu, a to od roku 2010 až do konce 

sledovaného období. 

V prvních letech existence podniku zahajovací vysoká míra zadluženosti splácením 

části krátkodobých závazků příznivě klesala. Obrat tohoto vývoje následoval v roce 

2006, kdy byl zaznamenán nárůst ukazatele v podobě dlouhodobého bankovního úvěru 

v hodnotě 1,472 mil. Kč, k pokrytí drobné investice do aktiv a nákladů spojených 

s provozem podniku.  

Během let 2008 – 2010 byl zaznamenán stav výrazného překročení hranice 60 %.  

V roce 2008 v důsledku financování investic do přepravní techniky. Další rok 2009 

představoval vrchol se 73,1 % úrovní ukazatele, kdy došlo k dalšímu navýšení majetku 

podniku financovaného cizími zdroji, což znamenalo nárůst bankovních úvěrů  

o 1,125 mil. Kč. Závěrem roku se začaly v oborech spojených s přepravou podniku 

projevovat vlivy světové krize, především stavebnictví (stavební produkce v ČR klesla 

v roce 2009 o 5 % a roku 2010 o dalších 12,2 % (10, str. 8)), což ovlivnilo množství 

nových zakázek a snížilo platební morálku odběratelů podniku.  

V letech 2010 - 2012 ukazatel postupně klesal. Konkrétně rapidní pokles o 8,3 % byl 

spojen s rokem 2011, kdy se podnik prodejem zbavil nevyužité techniky. V roce 2012 

se již s hodnotou 62 % ukazatel blížil k doporučené hladině.  

Během celého sledovaného období byl ukazatel také ovlivňován problémem s náhodně 

se měnící výší provozních nákladů (opravy, údržba, vyšší cena pohonných hmot) 

doprovázenou nedostatkem finančních prostředků podniku (potřeba krytí cizími  

zdroji – především krátkodobými bankovními úvěry). 

Určení trendu časové řady a prognóza 

Z grafu č. 2 reprezentujícího míru celkové zadluženosti jsou za sledované období patrné 

velké výkyvy v hodnotách ukazatele. Vzhledem k vývoji hodnot by nemělo význam 

určovat základní charakteristiky časové řady – jejich vypovídací hodnota by byla 

minimální. Neexistuje tedy žádná matematická funkce, která by byla vhodná  

pro vyrovnání hodnot časové řady. Je pouze možné odhadnout další vývoj ukazatele  

na základě znalostí aktuálního ekonomického stavu a tendencí podniku. 
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Je velmi pravděpodobné, že si ukazatel i nadále udrží stávající trend posledních tří let,  

a to postupné snižování hodnoty celkové zadluženosti. Výše ukazatele pro rok 2013  

by tedy mohl představovat hodnotu pro podnik ještě pozitivnější než v roce 2012,  

a to přibližně 60 %. To také potvrzuje stav součastné situace, kdy se podnik téměř 

zbavil splátkové zátěže plynoucí z úvěrů. Podnik v blízké době nepočítá s navyšováním 

cizích zdrojů pro potřeby financování dlouhodobých aktiv.  

2.3.3 Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek je ukazatel vypovídající o době, po kterou je kapitál podniku 

vázán ve formě pohledávek, respektive za kterou podnik dostane po vyfakturování 

svých služeb zaplaceno. 

Průměrná doba inkasa pohledávek se v jednotkách dnů vypočte podílem pohledávek 

a ročních tržeb, násobeným počtem dnů roku (11, str. 88). V případě podniku se jedná 

o podíl krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů a tržeb za prodej vlastních 

výrobků a služeb. Delší průměrná doba obratu pohledávek se negativně projevuje  

na míře platební schopnosti (likvidity) podniku, s tím je spojena i vyšší potřeba 

externích finančních zdrojů. Za optimální vývoj se dá uvažovat doba do 30 dnů,  

za nežádoucí nad 90 (11, str. 88). Zde je také možné srovnání ukazatele s oborovým 

průměrem (4, str. 105). 

Ukazatel byl vybrán především z důvodu upozornění na fakt, že podnik má značné 

problémy s platební morálkou svých odběratelů. 

 Tabulka hodnot 

V následující tabulce č. 3 jsou shrnuty hodnoty doby obratu pohledávek za období 

2003 – 2012. Ve třetím sloupci    je uveden počet dnů ukazatele. Ve čtvrtém        

jsou podle (1.15) první diference časové řady. V pátém koeficienty růstu        

ze vzorce (1.17). Pro kompletnost jsou v posledních dvou sloupcích uvedeny zdrojové 

hodnoty (v mil. Kč) pro výpočet ukazatele, a to krátkodobé pohledávky z obchodních 

vztahů a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. 
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Tabulka 3: Doba obratu pohledávek za roky 2003 - 2012 

(zdroj: účetní výkazy LERO plus s.r.o. (7), zpracování: vlastní) 

i t                     
Krátkodobé 

pohledávky 
Tržby 

1 2003 128 - - 1,357 3,858 

2 2004 98 -30 0,77 1,240 4,615 

3 2005 65 -33 0,66 0,801 4,515 

4 2006 105 40 1,62 1,181 4,124 

5 2007 92 -13 0,88 1,100 4,384 

6 2008 79 -13 0,86 1,062 4,906 

7 2009 68 -11 0,86 0,778 4,185 

8 2010 115 47 1,69 1,503 4,786 

9 2011 60 -55 0,52 0,764 4,612 

10 2012 112 52 1,87 1,245 4,013 

 

Grafické znázornění 

Graf č. 3 zobrazuje průběh hodnot ukazatele v letech 2003 až 2012. Zvolený spojnicový 

graf zobrazuje na své svislé ose   dny doby obratu pohledávek a hodnotu průměru 

časové řady (92 dnů), za období let   2003 – 2012 osy vodorovné.  

 

Graf 3: Doba obratu pohledávek za roky 2003 – 2012 

(zdroj: účetní výkazy LERO plus s.r.o. (7), zpracování: vlastní) 

Subjektivní zhodnocení doby obratu pohledávek 

Během celého sledovaného období se hodnoty ukazatele výrazně měnily. Střídaly  
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Z výše ukazatele je zřejmé, že podnik má problémy s platební morálkou svých 

obchodních partnerů (u šesti z deseti let byla vykazována hodnota ukazatele  

nad 90 dnů). Tento vývoj je ve větší míře obrazem prosperity a solvence jednotlivých 

odběratelů.  

Z grafu č. 3 lze pro první roky činnosti podniku vyčíst pokles ukazatele ze 128 dní roku 

2003, na 65 pro rok 2005. Důvodem byl postupný pokles pohledávek z obchodních 

vztahů se současným nárůstem tržeb během těchto let, což byl pro podnik pozitivní 

vývoj. Naproti tomu rok 2006 znamenal patrný nárůst ukazatele nad průměrnou 

hodnotu časové řady o 13 dnů, kvůli úbytku tržeb o 9 % a úpadku platební morálky 

některých odběratelů.  

Rokem 2007 byla zahájena tendence setrvalého poklesu ukazatele až do roku 2009. 

Tento pozitivní trend byl zapříčiněn vysokou úrovní celkové produkce ve stavebnictví 

a tím pádem vyšší solventností odběratelů.  

Další extrémní výkyv v podobě nárůstu ukazatele nad hranici 90 dnů, kdy už je stav 

ukazatele nežádoucí, znamenal rok 2010. Tento stav je dán nárůstem pohledávek téměř 

o 100 %, při neúměrně nízkém nárůstu tržeb o 14 %, tento fakt znamenal pro podnik 

problém s nedostatkem finančních prostředků na provoz.  

Rok 2011 znamenal tentokrát pokles pohledávek téměř o 100 %, při stejné hladině 

tržeb, to se podepsalo na výrazném poklesu ukazatele na 60 dnů. To svědčí o nárůstu 

spolupráce s občasnými odběrateli, jejich solventnost se drží na pozitivnější hladině  

než je tomu u stálých odběratelů. Následující rok 2012 znamenal opět výrazný nárůst 

ukazatele. 

Problém podniku ve spojení s ukazatelem je dán i tím, že smlouvy s jeho dlouhodobými 

odběrateli jsou nastavovány na vysokou dobu splatnosti (většinou  

70 – 90 dnů), kterou odběratelé i přesto často nedodržují a platbu záměrně oddalují. 

Dalším problémem je vysoký konkurenční boj v oboru činnosti podniku.  

Základní charakteristiky doby obratu pohledávek 

Mezi základní charakteristiky časové řady budeme uvažovat tři již výše zmíněné 

atributy. Prvním z nich je průměr hodnot časové řady   , podle (1.13), roven 92 dnům. 
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Ten udává průměrný počet dnů ukazatele za období 2003 až 2012. Dalším atributem, 

podle (1.16), je průměr prvních diferencí                roven hodnotě -1,78 a vystihuje stav, 

kdy se hodnota ukazatele v letech 2003 – 2012 v průměru meziročně snížila  

cca o 2 dny. Tato a následující třetí charakteristika nemá přílišnou vypovídací schopnost 

vzhledem k častému střídání růstu a poklesu hodnot v časové řadě. Posledním 

z atributů, podle (1.18), je průměrný koeficient růstu            
 roven 0,99. Ten značí,  

že se hodnota ukazatele meziročně snížila 0,99 krát.  

Určení trendu časové řady a prognóza 

Z grafu průběhu hodnot ukazatele č. 3 je vidět,  že výše jeho hodnot ve sledovaném 

období kolísá kolem průměru dané časové řady 92 dnů. Vzhledem k tomuto 

neustálenému vývoji ukazatele neexistuje pro danou časovou řadu žádná vyrovnávající 

matematická funkce. Dá se ale předpokládat, že vývoj ukazatele se bude i nadále  

pro rok 2013 blížit průměru časové řady. Velkou roli zde bude hrát hlavně míra 

spolupráce podniku s konkrétními odběrateli s ustálenou pozitivní platební morálkou. 

2.4 Analýza ukazatelů výkonu podniku 

V tomto úseku praktické části bakalářské práce je provedena analýza ukazatelů výkonu 

podniku se čtvrtletními hodnotami ukazatele. U těchto ukazatelů je patrný vliv sezónní 

složky. Tato složka vystihuje periodické změny v časové řadě, které se pravidelně 

každoročně opakují a odehrávají se během jednoho kalendářního roku.  

Sezónní změny mohou mít mnohé příčiny, v případě daného podniku jsou zásadního 

rázu. Jedná se především o změny spojené se střídáním ročních období a tím spojený 

stav produkce v oblasti stavebnictví a sklizně zemědělských plodin. V zimních měsících 

je aktivita v oblastech trhu spojených s činností podniku utlumena. Zcela naopak  

je tomu v měsících letních. Proto budu následující ukazatele, mezi něž zahrnu tržby  

za prodej vlastních výrobků a služeb a celkové náklady, analyzovat se čtvrtletně 

získanými hodnotami ukazatele. 
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2.4.1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

Prvním vybraným ukazatelem pro analýzu v tomto úseku jsou tržby za prodej vlastních 

výrobků a služeb. Celkové tržby jako jeden z nejdůležitějších ukazatelů podniku  

se skládají z tržeb za prodej zboží, tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb, tržeb 

z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu. Jsou to peněžní částky, které podnik 

získal z prodeje svých výrobků, nebo z poskytování služeb v určitém účetním období. 

Předmětem podnikání společnosti LERO plus s.r.o. je poskytování služeb v oblasti 

silniční nákladní dopravy. Proto také tržby za prodej vlastních výrobků a služeb tvoří 

drtivý podíl z hlediska všech jeho peněžních příjmů. Pro daný ukazatel jsem se rozhodl 

užít jeho čtvrtletních hodnot, protože se tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

pravidelně měnily v závislosti na výkonech podniku, tedy v závislosti na daném ročním 

období během let 2010 - 2012. 

Tabulka zjištěných hodnot 

V následující tabulce jsou zahrnuty zjištěné hodnoty ukazatele v mil. Kč za jednotlivé 

kvartály let 2010 - 2012. V prvním a druhém sloupci jsou postupně uvedeny jednotlivé 

sledované roky a daná období   značící jednotlivé kvartály roku. Ve třetím sloupci     

celkový počet měření a v posledním     jednotlivé hodnoty ukazatele v mil. Kč. 

Tabulka 4: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb za čtvrtletí let 2010 – 2012 

(zdroj: materiály podniku LERO plus s.r.o., zpracování: vlastní) 

Rok 
Období 

  
         

2010 1 1 0,278 

 
2 2 1,484 

 
3 3 1,639 

 
4 4 1,385 

2011 1 5 0,444 

 
2 6 1,335 

 
3 7 1,467 

 
4 8 1,366 

2012 1 9 0,423 

 
2 10 1,116 

 
3 11 1,373 

 
4 12 1,101 
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Grafické znázornění zjištěných hodnot 

V následujícím grafu č. 4 je zobrazen průběh hodnot ukazatele podniku za jednotlivá 

období let 2010 - 2012. Zvolený spojnicový graf pro zachycení časové řady,  

na své svislé ose    zobrazuje hodnoty ukazatele v jednotkách milionu Kč  

a na vodorovné ose celkový počet měření    .  

 

Graf 4: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb čtvrtletně za roky 2010 – 2012 

(zdroj: materiály podniku LERO plus s.r.o., zpracování: vlastní) 

Subjektivní zhodnocení tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb 

Z předchozího grafu č. 4 je patrný výrazný vliv sezónní složky na celkový vývoj 

ukazatele.  

Pokud se zaměříme na jednotlivé kvartály sledovaného období, pak je hned první spojen 

s extrémně nízkou hladinou ukazatele, která se meziročně opakuje. Je to dáno 

utlumením činnosti společnosti v důsledku snížení zakázek a nepříznivým stavem  

pro silniční nákladní dopravu na pozemních komunikacích. Tohoto období je využíváno 

k revizi a opravám dlouhodobého hmotného majetku. V dalších kvartálech,  

až na patrnou výjimku v podobě třetích kvartálů, není v hodnotách ukazatele přílišných 

rozdílů. Třetí kvartály se vyznačují nejvyššími hodnotami za sledovaná období, z toho 

v roce 2010 s nejvyšší hodnotou 1, 639 milionu Kč. Je to způsobeno především 

příbytkem zakázek sezónního rázu na přepravu zemědělských plodin. 
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Při komplexním pohledu na vývoj ukazatele za jednotlivé roky je patrný mírně klesající 

trend. Konkrétně rok 2011 byl doprovázen poklesem ukazatele o 3,3 % vzhledem  

k předcházejícímu roku 2010. To bylo především dáno celoročním úbytkem zakázek 

z oblasti stavebnictví. Rokem 2012 se tento pokles ukazatele i nadále prohluboval  

o dalších 13 % vzhledem k předcházejícímu roku. Tento klesající trend meziročního 

vývoje ukazatele také vystihuje v grafu č. 5 regresní přímka      lineárního charakteru, 

vyrovnávající hodnoty ukazatele.  

Vyrovnání časové řady 

Vzhledem k vývoji daného ukazatele s vlivem opakovaných sezónních výkyvů 

v každém z roků 2010 – 2012 použiji pro vyrovnání časové řady regresní přímku  

se sezónními výkyvy.    

Výpočet vyrovnaných hodnot 

Hodnoty regresní přímky      – její samotné koeficienty   ,    se vypočítají pomocí 

vzorců (1.3) a (1.4), kde se místo    použije    . Tyto koeficienty se následně dosadí  

do vzorce (1.2) a místo   se použije parametr    . 

Daná časová řada pokrývá dobu tří let 2010 - 2012, skládá se tedy ze tří period K = 3. 

Každý rok se pak skládá ze čtyř kvartálů, tedy L = 4. 

Podle výpočtů (1.24) dostaneme koeficient     (      ,     , dále je třeba dopočítat 

koeficient    za pomoci vzorce (1.23), (    ,    ). Sezónní výkyvy dostaneme ze 

vzorce (1.22), jsou uvedeny v tabulce č. 5. Samotná regresní funkce vyrovnávající 

zadaná data je dána vztahem: 

      ,      ,             ,        ,  ,       ,  ,  ,      

Tabulka vyrovnaných hodnot 

V následující tabulce jsou shrnuty výsledky předchozích výpočtů a hodnoty ukazatele 

v mil. Kč za jednotlivé kvartály let 2010 - 2012. Ve třetím sloupci je uveden     -  počet 

měření. Ve čtvrtém     zjištěné hodnoty ukazatele v mil. Kč. V dalším hodnoty regresní 

přímky     . V šestém hodnoty sezónních výkyvů    a v posledním pak vyrovnané 

hodnoty      daného ukazatele. V posledních dvou řádcích tabulky jsou zobrazeny 

výsledky prognózy ukazatele pro první a druhý kvartál roku 2013 vypočítané níže.     
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Tabulka 5: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb – vyrovnané hodnoty 

(zdroj: materiály podniku LERO plus s.r.o., zpracování: vlastní) 

Rok 
Období 

  
         

Přímka 

     
Výkyvy 

    
Vyrovnané 

     

2010 1 1 0,278 1,25 -0,77 0,48 

 
2 2 1,484 1,23 0,18 1,41 

 
3 3 1,639 1,20 0,39 1,59 

 
4 4 1,385 1,18 0,20 1,38 

2011 1 5 0,444 1,15 -0,77 0,38 

 
2 6 1,335 1,13 0,18 1,31 

 
3 7 1,467 1,11 0,39 1,49 

 
4 8 1,366 1,08 0,20 1,28 

2012 1 9 0,423 1,06 -0,77 0,29 

 
2 10 1,116 1,03 0,18 1,22 

 3 11 1,373 1,01 0,39 1,40 

 4 12 1,101 0,98 0,20 1,19 

Prognóza 1 13  0,96 -0,77 0,19 

 2 14  0,94 0,18 1,12 

 

Prognóza 

Nyní provedu predikci možného dalšího vývoje tržeb za prodej vlastních výrobků 

a služeb. Pokusím se vystihnout vývoj pro první dva kvartály roku 2013. Pro zachycení 

prognózy ukazatele v prvním kvartálu roku 2013 se za     (čtvrtý sledovaný rok)  

a za     (hodnota prvního kvartálu) dosadí do předpisu pro regresní funkci: 

      ,      ,                 ,      ,      

A pro výpočet prognózy pro druhý kvartál roku 2013, se dosadí do stejného předpisu, 

jen s rozdílem, že    , tedy: 

      ,      ,                 ,      ,      

Z výsledků prognózy určené za pomoci regresní funkce plyne, že by měla hodnota 

ukazatele v prvním kvartále roku 2013 činit přibližně 0,188 milionu Kč a ve druhém 

přibližně 1,118 milionů Kč za předpokladu, že dosavadní podmínky budou zachovány.  

Množství tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb je přímo závislé na výkonech 

podniku podmíněných situací na trhu (množstvím zakázek) a na výši smluvní ceny 
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přepravy od konkrétního odběratele. Dá se tedy předpokládat, že pokud nenastanou 

náhodné události, které tyto faktory buďto v pozitivním, nebo negativním směru 

výrazně ovlivní, bude daná prognóza platná.   

Dá se také očekávat, vzhledem k dosavadnímu meziročnímu klesajícímu trendu 

ukazatele, že jeho hodnota za jednotlivé roky bude při nezměněných podmínkách 

i nadále do budoucna (pro rok 2013) klesat. Tento vývoj zobrazuje regresní přímka 

vyrovnávající hodnoty ukazatele v grafu č. 5. 

Grafické znázornění vyrovnaných dat s prognózou 

Následující graf zobrazuje průběh hodnot ukazatele z tabulky č. 5 za jednotlivá čtvrtletí 

let 2010 – 2012, dále jejich vyrovnání regresní přímkou se sezónními výkyvy 

a následnou prognózu. Svislá osa   je dána hodnotami ukazatele v jednotkách milionů 

Kč a vodorovná počtem měření    . 

 

Graf 5: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb – vyrovnané hodnoty 

(zdroj: materiály podniku LERO plus s.r.o., zpracování: vlastní) 

2.4.2 Celkové náklady 

Dalším ukazatelem podstoupeným analýze jsou celkové náklady podniku.  

Ty představují peněžní částky vynaložené v určitém období podnikem za účelem 

dosažení zisku a zajištění své činnosti (4, str. 37). Dělí se na náklady provozní – přímo 
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plynoucí z činnosti podniku (mzdy pracovníků, pohonné hmoty), finanční – vynaložené  

na finanční operace nepřímo související s činností podniku (splátky leasingů, úvěrů) 

a mimořádné (pokuty, penále). 

Celkové náklady jsem se rozhodl analyzovat pomocí čtvrtletních hodnot ukazatele 

za roky 2010 - 2012. Stejně jako tržby podniku, v našem případě dané především 

tržbami za prodej vlastních výrobků a služeb, jsou i celkové náklady ovlivněné mírou 

aktivity podniku, která se v jednotlivých kvartálech výrazně liší. 

Tabulka zjištěných hodnot 

Tabulka č. 6 zahrnuje ve svém čtvrtém sloupci     naměřené hodnoty celkových 

nákladů v jednotkách milionu Kč za jednotlivá období let 2010 - 2012. 

Tabulka 6: Celkové náklady za čtvrtletí let 2010 – 2012 

(zdroj: materiály podniku LERO plus s.r.o., zpracování: vlastní) 

Rok 
Období 

  
         

2010 1 1 0,635 

 
2 2 1,264 

 
3 3 1,352 

 
4 4 1,443 

2011 1 5 0,685 

 
2 6 1,284 

 
3 7 1,327 

 
4 8 1,452 

2012 1 9 0,659 

 
2 10 1,047 

 
3 11 1,283 

 
4 12 1,402 

 

Grafické znázornění zjištěných hodnot 

V následujícím spojnicovém grafu č. 6 je na ose   zobrazen průběh celkových nákladů 

v milionech Kč za jednotlivé kvartály let 2010 – 2012 v závislosti na počtu měření    . 
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Graf 6: Celkové náklady čtvrtletně za roky 2010 – 2012 

(zdroj: materiály podniku LERO plus s.r.o., zpracování: vlastní) 

Subjektivní zhodnocení celkových nákladů 

Vývoj celkových nákladů podniku za jednotlivá období let 2010 – 2012 byl silně 

ovlivňován sezónními výkyvy. Hodnota ukazatele mezi jednotlivými kvartály narůstala 

úměrně s výkony podniku a s rozvojem činností spjatých s provozem.  

Z grafu č. 6 je patrný velký rozdíl ukazatele pro jednotlivé kvartály roků 2010 - 2012. 

Od nejnižších průměrných hodnot prvních kvartálů 0,660 mil. Kč, po rapidní nárůst 

průměrných hodnot o 82 % pro druhé. Rozdíly mezi dalšími jednotlivými kvartály  

už nejsou tak výrazné. Je ale patrné, že nejvyšší hodnotu ukazatele tvořily za roky  

2010 - 2012 s průměrnou hodnotou 1,432 mil. Kč čtvrté kvartály.  

Vývoj ukazatele mezi jednotlivými kvartály sledovaného období je ovlivňován změnou 

výkonové spotřeby (velkou roli hraje sezónní cena pohonných hmot a výše zakázek 

podniku) a osobních nákladů zaměstnanců (jejich počet se mění vzhledem k sezónnímu 

množství práce). Snížení výkonové spotřeby o 150 tis. Kč také znamenal stav 

výrazného poklesu ukazatele ve druhém kvartálu roku 2012 oproti předcházejícímu 

roku.  

Celkový vývoj ukazatele je meziročně pozvolně klesající. Tedy lze konstatovat,  

že podnik sleduje výši ukazatele a snaží se ji v rámci možností minimalizovat. Tento 

mírně klesající trend vystihuje na grafu č. 7 průběh regresní přímky      vyrovnávající 

hodnoty ukazatele. 
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Vyrovnání časové řady 

Vzhledem k vývoji ukazatele s vlivem opakujících se sezónních výkyvů v jednotlivých 

letech použiji pro vyrovnání časové řady regresní přímku se sezónními výkyvy.    

Výpočet vyrovnaných hodnot 

Hodnoty regresní přímky      – její samotné koeficienty   ,    se vypočítají pomocí 

vzorců (1.3) a (1.4), kde se místo    použije    . Tyto koeficienty se následně dosadí  

do vzorce (1.2) a místo   se použije parametr    . 

Daná časová řada pokrývá dobu tří let 2010 - 2012, skládá se tedy ze tří period K = 3. 

Každý rok se pak skládá ze čtyř kvartálů, tedy L = 4. 

Podle výpočtů (1.24) dostaneme koeficient     (      ,     , dále je třeba dopočítat 

koeficient    za pomoci vzorce (1.23), (    ,    ). Sezónní výkyvy dostaneme ze 

vzorce (1.22), jsou uvedeny v tabulce č. 7. Samotná regresní funkce, vyrovnávající 

vstupní data, je dána vztahem: 

      ,      ,             ,        ,  ,        ,  ,  ,     

Při pohledu na graf č. 7 se jeví klesající trend regresní přímky jako poměrně významný, 

ale pokud se analyzuje konkrétní koeficient regresní přímky   , jeho hodnota 

je pouhých -0,0095 mil. Kč, což není nikterak významný pokles, tudíž  

se dá předpokládat, že jde u vývoje regresní přímky spíše o konstantu. 

Tabulka vyrovnaných hodnot 

V následující tabulce jsou shrnuty výsledky předchozích výpočtů a hodnoty ukazatele 

v milionech Kč za jednotlivé kvartály let 2010 - 2012. Tabulka je dána hodnotami 

ukazatele ve čtvrtém sloupcem     v mil. Kč. Hodnotami regresní přímky      v pátém. 

Výši sezónních výkyvů    v šestém. A vyrovnanými hodnoty      ukazatele v posledním 

sloupci. V posledních dvou řádcích tabulky č. 7 jsou zobrazeny výsledky prognózy 

budoucího vývoje ukazatele pro první a druhý kvartál roku 2013, vypočítané níže. 
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Tabulka 7: Celkové náklady – vyrovnané hodnoty 

(zdroj: materiály podniku LERO plus s.r.o., zpracování: vlastní) 

Rok 
Období 

  
         

Přímka 

     
Výkyvy 

    
Vyrovnané 

     

2010 1 1 0,635 1,20 -0,51 0,70 

 
2 2 1,264 1,20 0,04 1,24 

 
3 3 1,352 1,19 0,17 1,36 

 
4 4 1,443 1,18 0,29 1,47 

2011 1 5 0,685 1,17 -0,51 0,66 

 
2 6 1,284 1,16 0,04 1,20 

 
3 7 1,327 1,15 0,17 1,32 

 
4 8 1,452 1,14 0,29 1,43 

2012 1 9 0,659 1,13 -0,51 0,62 

 
2 10 1,047 1,12 0,04 1,16 

 3 11 1,283 1,11 0,17 1,28 

 4 12 1,402 1,10 0,29 1,39 

Prognóza 1 13  1,09 -0,51 0,58 

 2 14  1,08 0,04 1,12 

 

Prognóza 

Nyní můžeme přistoupit k samotné prognóze dalšího možného vývoje ukazatele. 

Pokusím se vystihnout vývoj pro první dva kvartály roku 2013. Pro výpočet prognózy 

prvního kvartálu roku 2013 se za     (čtvrtý sledovaný rok) a za     (hodnota 

prvního kvartálu) dosadí do předpisu pro regresní funkci: 

      ,      ,                 ,      ,      

A pro výpočet prognózy pro druhý kvartál roku 2013 se dosadí do stejného předpisu jen 

s tím rozdílem, že    , tedy: 

      ,      ,                 ,      ,      

Podle prognózy určené na základě vyrovnání hodnot ukazatele regresní přímkou  

se sezónními výkyvy by měla být výše celkových nákladů v prvním kvartále roku 2013 

přibližně 0,584 milionu Kč a ve druhém přibližně 1,122 milionů Kč. Z jaké míry je tato 

prognóza správná, se ukáže až postupem času. Dá se ale očekávat, pokud nenastanou 

nějaké náhodné výchylky (například v podobě nákladných oprav dlouhodobého 
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hmotného majetku atd.) a stávající podmínky zůstanou zachovány, že bude daná 

predikce platná. 

Budoucí vývoj ukazatele je závislý na postoji společnosti, jakým způsobem dokáže 

kontrolovat a usměrňovat výši nákladů vzhledem ke svým výkonům a na stavu 

domácího trhu, především na výši ceny pohonných hmot.  

Podnik se snaží uplatňovat strategii pro snižování nákladů, na vývoji ukazatele a jeho 

prognóze je patrný asymptotický meziroční pokles ukazatele, tento vývoj dokládá mírně 

klesající trend regresní přímky z grafu č. 7. 

Grafické znázornění vyrovnaných dat s prognózou 

Následující graf zobrazuje průběh hodnot ukazatele z tabulky č. 7 v mil. Kč  

za jednotlivá čtvrtletí let 2010 – 2012, jejich vyrovnané hodnoty pomocí regresní 

přímky a sezónní výkyvy s prognózou pro první dva kvartály roku 2013.  

 

Graf 7: Celkové náklady – vyrovnané hodnoty 

(zdroj: materiály podniku LERO plus s.r.o., zpracování: vlastní) 

2.5 Analýza ukazatelů ziskovosti z přepravy 

Doposud byly předmětem analýzy pomocí časových řad ukazatele jak s trendovou,  

tak sezónní složkou, jejichž vstupní hodnoty vycházely z podnikových ročních,  
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či čtvrtletních výkazů. V tomto úseku praktické části bakalářské práce jsou zkoumány 

ukazatele za jednotlivé roky 2003 – 2012 závislé na množství přepravy a míře 

poskytovaných služeb odběratelům. Jako zdroje dat slouží podnikové materiály.  

Nejprve se zaměřím na zobrazení množstevního zastoupení jednotlivých surovin  

na celkové přepravě podniku a na jejich grafické porovnání. Hlavním předmětem tohoto 

úseku je analýza výše zisků z tunokilometru jednotlivých převážených surovin (štěrku  

a kameniva) pro pobočku Hodonín odběratele Prefa Brno a.s. za období let  

2003 – 2012. Dále na základě analýzy stanovení prognózy pro rok 2013 s doporučením, 

jakou surovinu je pro podnik z hlediska ziskovosti nejvýhodnější přepravovat.  

Tabulka hodnot 

V následující tabulce č. 8 je zahrnuto zastoupení jednotlivých surovin na celkovém 

množství přepravy v tunách za jednotlivé roky 2003 - 2012. Mezi tyto suroviny patří 

štěrk, kamenivo, zemědělské plodiny a recyklát. V posledním řádku tabulky jsou 

uvedeny celkové součty tun jednotlivých surovin za sledované období. 

Tabulka 8: Celkové množství přepravených surovin v tunách 2003 - 2012 

(zdroj: materiály podniku LERO plus s.r.o., zpracování: vlastní) 

 

Štěrk Kamenivo Zemědělské plodiny Recyklát 

Rok Množství [t] Množství [t] Množství [t] Množství [t] 

2003 35156 12564 1656 350 

2004 41256 15624 1523 250 

2005 38956 13564 2256 1256 

2006 42565 9654 1565 125 

2007 38546 8565 2565 1549 

2008 35894 10256 1545 230 

2009 42585 11584 2145 565 

2010 41952 15328 2923 1466 

2011 27766 17441 3937 3740 

2012 30585 17155 1264 497 

Celkem 375261 131735 21379 10028 

 

Grafické znázornění zastoupeni jednotlivých surovin na celkové přepravě 

Pomocí následujícího výsečového grafu č. 8 je porovnáno celkové množství přepravy 

podniku v zastoupení jednotlivých surovin v procentech za všechny roky 2003 - 2012. 

Z uvažovaných představuje největší podíl 70 % štěrk a druhý největší 24 % kamenivo. 
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Tyto suroviny pro podnik představují celoroční zajištění přepravy a tržeb. Zbylých 6 % 

zastoupení nehraje tak významnou roli. Z toho přeprava zemědělských plodin 

(především obilí a kukuřice) je zejména sezónního rázu, závislá na úrodě daného roku, 

a přeprava recyklátu (jedná se o stavební suť, především o betonový a cihlový drcený 

recyklát) je jen občasného rázu. Tedy celková přeprava podniku je vázána především  

na přepravu štěrku a kameniva. Proto také analýza ukazatelů zisku z tunokilometru 

pomocí časových řad bude provedena jen pro tyto dvě suroviny. 

 

Graf 8: Celkové množství přepravy jednotlivých surovin za období let 2003 - 2012 

(zdroj: materiály podniku LERO plus s.r.o., zpracování: vlastní) 

Přeprava štěrku zahrnovala za sledované období spolupráci s pěti a přeprava kameniva 

se třemi odběrateli. Míra spolupráce se značně lišila, více jak poloviční podíl zakázek 

plynul od společnosti Prefa Brno a.s. 

 S každým z odběratelů je sepsána smlouva o přepravě na dobu určitou (většinou jeden 

rok), v níž jsou stanoveny podmínky přepravy a výše ceny v Kč za jednu přepravenou 

tunu suroviny. Tato smluvní cena se odvíjí od délky trasy přepravy v kilometrech,  

od stavu trhu a solidárnosti daného odběratele (ceny také ovlivňuje míra konkurence 

a další náhodné vlivy).  

Podnik se snaží dosahovat maximální výše zisku, a to především převozem nejvyšší 

možné povolené hmotnosti nákladu. Tato nejvyšší povolená hmotnost vychází z celkové 

hmotnosti vozidla i s nákladem, která je konkrétně stanovena pro různé typy vozidel  

a návěsů. V případě vozidel podniku LERO plus s.r.o. je to průměrně 29 tun  
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na náklad, pro Slovensko 26 tun (celkovou hmotnost ovlivňuje třeba i množství paliva 

v nádrži). Další možností jak navýšit zisk je minimalizace nevytížených kilometrů 

přepravních tras, kdy se vozidlo pouze přemísťuje, ale není naloženo. Zde jsou velkou 

výhodou zakázky spojené se sezónním převozem zemědělských plodin. Pro podnik tyto 

zakázky znamenají plné vytížení některých tras. 

Nyní bude provedena analýza zisku z tunokilometru štěrku a kameniva pomocí 

časových řad od odběratele podniku – Prefy Brno a.s., konkrétně pro jeho pobočku 

v Hodoníně. Zisk je jedním ze základních ekonomických ukazatelů, počítaný jako rozdíl 

výnosů a nákladů. Ukazatel zisku z tunokilometru štěrku a zisku z tunokilometru 

kameniva je dán podílem zisku z dané suroviny a množství tun dané suroviny děleným 

příslušným počtem kilometrů přepravy.  

Výpočet ukazatelů za jednotlivé roky 2003 - 2012 je proveden na základě dat 

z následující tabulky č. 9. Výpočtem ukazatelů se dostane zisk z tunokilometru dané 

suroviny za období let 2003 – 2012 pro pobočku Hodonín odběratele Prefa Brno a.s.  

Na základě výsledků analýzy časovými řadami je pak možné určit prognózu dalšího 

vývoje ukazatele a stanovit surovinu, jejíž přeprava je pro podnik ziskovější. 

Zdrojová tabulka hodnot pro výpočet ukazatelů 

V následující tabulce jsou zahrnuty v prvním sloupci zisky z jednotlivých 

přepravovaných surovin pro pobočku Hodonín odběratele Prefa Brno a.s., ve druhém 

příslušné množství přepravené suroviny v tunách a ve třetím sloupci kilometry dané 

přepravy za období let 2003 - 2012. Na základě hodnot této tabulky jsou sestaveny 

hodnoty ukazatelů následujících dvou analýz: zisk z tunokilometru štěrku a zisk 

z tunokilometru kameniva. 
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Tabulka 9: Zdrojová tabulka hodnot pro výpočet ukazatelů 

(zdroj: materiály podniku LERO plus s.r.o., zpracování: vlastní) 

 

Štěrk  Kamenivo 

Rok Zisk [Kč] 
Množství 

[t] 

Vzdálenost 

[km] 
Zisk [Kč] 

Množství 

[t] 

Vzdálenost 

[km] 

2003 1072257 14118 50988 636849 5258 38688 

2004 1497379 19702 65100 725373 6162 39624 

2005 1898770 24984 79380 728336 6201 42744 

2006 1609432 22992 79212 94203 841 4524 

2007 1195465 19856 65895 254565 4254 30125 

2008 1338733 18594 52080 444438 7178 36348 

2009 1205784 16952 48956 425454 6854 32541 

2010 1057680 14690 40572 440618 6622 32136 

2011 1060200 14725 40488 380812 6580 33696 

2012 893664 12412 35532 462792 7971 38220 

Celkem 12829364 179025 558203 3580644 57921 328646 

 

2.5.1 Zisk z tunokilometru štěrku 

Prvním analyzovaným ukazatelem je zisk z tunokilometru štěrku. Jedná se o štěrk 

dovážený na pobočku Prefy Brno a.s. z povrchových pískoven v Zaječí. Dělí se podle 

velikosti zrna na jemný tříděný od 0 do 4 mm a hrubý netříděny od 0 do 125 mm.  

Tabulka hodnot 

Tabulka č. 10 zobrazuje zisk z tunokilometru štěrku v Kč za roky 2003 - 2012.  

Ve třetím sloupci je zaveden parametr   určující počet měření. Ve čtvrtém sloupci jsou 

zobrazeny hodnoty    zisku na tunokilometr štěrku v Kč, jeho hodnoty jsou vypočítány 

z dat tabulky č. 9. V pátém sloupci jsou zobrazeny první diference  d     hodnot 

ukazatele a v šestém jeho koeficienty růstu      .  
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Tabulka 10: Zisk z tunokilometru štěrku 2003 - 2012 

(zdroj: materiály podniku LERO plus s.r.o., zpracování: vlastní) 

i t                     

1 2003 0,00101 - - 

2 2004 0,00076 -0,00025 0,75 

3 2005 0,00060 -0,00016 0,79 

4 2006 0,00048 -0,00012 0,80 

5 2007 0,00064 0,00016 1,34 

6 2008 0,00083 0,00019 1,30 

7 2009 0,00085 0,00002 1,03 

8 2010 0,00111 0,00026 1,30 

9 2011 0,00103 -0,00007 0,93 

10 2012 0,00109 0,00005 1,05 

 

Grafické znázornění 

Následující spojnicový graf vystihuje na své svislé ose   průběh výše zisku  

z tunokilometru štěrku v tisícinách Kč za jednotlivé roky   2003 - 2012. 

 

Graf 9: Zisk z tunokilometru štěrku 2003 - 2012 

(zdroj: materiály podniku LERO plus s.r.o., zpracování: vlastní) 

Subjektivní zhodnocení 

Ve sledovaném období vykazoval zisk z tunokilometru štěrku až do roku 2006 klesající 

trend. Od tohoto roku se trend změnil v rostoucí, a to až do roku 2010. Pro poslední dva 

roky 2011 a 2012 je jeho vývoj spíše konstantní.  
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Od roku 2003 do 2006 bylo příčinou poklesu ukazatele snižování smluvních cen trasy 

ze 76 na 72 Kč za tunu. Od tohoto roku došlo k nárůstu zisku z tunokilometru 

zásluhou modernizace přepravní techniky. Byl prodán sklápěcí nákladní automobil 

LIAZ s nižší maximální možnou hmotností přepravy a byl pořízen tahač TATRA 

s návěsem. Během let docházelo k dalším modernizacím. Dalším důvodem bylo 

navýšení cen přepravy. 

Základní charakteristiky 

Mezi tři základní charakteristiky časové řady vycházející z tabulky č. 10 budeme 

uvažovat průměr hodnot časové řady   , podle vzorce (1.13), roven cca 0,00084 Kč. 

Dále podle vzorce (1.16) průměr prvních diferencí                roven 0,0000089 Kč, 

vystihující průměrné meziroční navýšení hodnoty ukazatele o 0,0000089 Kč. Poslední 

charakteristikou je podle vzorce (1.18) průměrný koeficient růstu            
, ten je roven 

cca 1,01 a značí, že se hodnota ukazatele meziročně průměrně zvýšila o 1 %. 

Určení trendu a vyrovnání časové řady 

Pro vyrovnání dané časové řady užijeme hodnot ukazatele bez prvních tří let, tyto  

již dřívější hodnoty nevystihují rostoucí lineární trend dalších let a pro zobrazení 

budoucího vývoje již nejsou podstatné. Nejlépe se pro vyrovnání této rostoucí časové 

řady hodí regresní přímka. 

Regresní přímku pro vyrovnání hodnot ukazatele podniku LERO plus s.r.o. za období 

let 2006 - 2012 lze vyjádřit dosazením do předpisu (1.2), čili:  

        ,         ,                ,       , ,       

Vyrovnané hodnoty zisku z tunokilometru štěrku v Kč jsou zobrazeny v posledním 

sloupci     následující tabulky č. 11. 
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Tabulka 11: Zisk z tunokilometru štěrku – vyrovnané regresní přímkou 

(zdroj: materiály podniku LERO plus s.r.o., zpracování: vlastní) 

i t     
 Vyrovnané 

    

1 2006 0,00048 0,00055 

2 2007 0,00064 0,00066 

3 2008 0,00083 0,00076 

4 2009 0,00085 0,00086 

5 2010 0,00111 0,00096 

6 2011 0,00103 0,00107 

7 2012 0,00109 0,00117 

 

Grafické znázornění vyrovnaných dat s prognózou 

Následující graf zobrazuje průběh hodnot ukazatele z tabulky č. 11 v tisícinách Kč  

za období let 2006 – 2012, jejich vyrovnané hodnoty pomocí regresní přímky 

v tisícinách Kč s prognózou pro rok 2013.  

 

Graf 10: Zisk z tunokilometru štěrku – vyrovnané regresní přímkou 

(zdroj: materiály podniku LERO plus s.r.o., zpracování: vlastní) 

Prognóza 

Pro danou časovou řadu je nalezen trend a její hodnoty jsou vyrovnány pomocí regresní 

funkce. Nyní lze provést prognózu pro rok 2013 dosazením do vzorce (1.2) tak,  

že se do dané rovnice regresní přímky za proměnou   dosadí rok 2013, vztah je pak dán:  
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           ,         ,           ,      

Z grafu č. 10 vyrovnaných hodnot je možné za období let 2006 - 2012 pozorovat 

pozvolný růstový charakter ukazatele. Tento vývoj časové řady by měl podle prognózy 

pro rok 2013 i nadále přetrvávat. Za předpokladu udržení stávajících podmínek  

a vhodnosti použité funkce, lze říci, že v roce 2013 bude hodnota zisku  

z tunokilometru 0,00128 Kč. 

2.5.2 Zisk z tunokilometru kameniva 

Posledním analyzovaným ukazatelem je zisk z tunokilometru kameniva. Podnik dodává 

do pobočky Prefy Brno a.s. v Hodoníně kamenivo z povrchového lomu Želešice u Brna, 

a to konkrétní tříděné frakce kamenivo 4 - 8 mm a 8 - 16 mm.   

Tabulka hodnot 

Následující tabulka č. 12 udává hodnoty zisku z tunokilometru kameniva v Kč  

za období let 2003 – 2012. Ve třetím sloupci je uveden parametr  , počet měření.  

Ve čtvrtém sloupci jsou uvedeny hodnoty ukazatele     v Kč vypočítané na základě dat 

z tabulky č. 9. V pátém sloupci jsou zobrazeny hodnoty první diference  d     ukazatele 

a v šestém jeho koeficienty růstu      . 

Tabulka 12: Zisk z tunokilometru kameniva 2003 - 2012 

(zdroj: materiály podniku LERO plus s.r.o., zpracování: vlastní) 

i t                     

1 2003 0,00183 - - 

2 2004 0,00166 -0,00017 0,91 

3 2005 0,00129 -0,00037 0,78 

4 2006 0,00171 0,00041 1,32 

5 2007 0,00199 0,00028 1,16 

6 2008 0,00170 -0,00028 0,86 

7 2009 0,00191 0,00020 1,12 

8 2010 0,00207 0,00016 1,09 

9 2011 0,00172 -0,00035 0,83 

10 2012 0,00152 -0,00020 0,88 
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Grafické znázornění 

Spojnicový graf č. 11 vyobrazuje na své svislé ose   průběh ukazatele v tisícinách Kč  

a průměr časové řady v tisícinách Kč v závislosti na letech   2003 - 2012. 

 

Graf 11: Zisk z tunokilometru kameniva za období let 2003 - 2012 

(zdroj: materiály podniku LERO plus s.r.o., zpracování: vlastní) 

Subjektivní zhodnocení 

Během sledovaného období se hodnota ukazatele jen s drobnými výkyvy pohybovala 

kolem průměrné hodnoty časové řady 0,0017 Kč. První z těchto výrazných odchylek 

v roce 2005 zapříčinil pokles smluvní ceny v důsledku nátlaku konkurence na 112 Kč 

za tunu. Průměrná cena za tunu se během sledovaného období držela na 115 Kč.  

Základní charakteristiky 

Budeme opět zohledňovat tři základní charakteristiky časové řady ukazatele  

za sledovaná období let 2003 - 2012 vycházející z tabulky č. 12. Těmito 

charakteristikami jsou průměr hodnot časové řady   , ze vzorce (1.13), udávající 

průměrnou hodnotu ukazatele za dané období přibližně 0,0017 Kč. Ze vzorce (1.16) 

průměr prvních diferencí               , ten je přibližně -0,000034 Kč a vystihuje průměrný 

meziroční pokles ukazatele o přibližně 0,000034 Kč. Poslední charakteristikou  

je ze vzorce (1.18) průměrný koeficient růstu            
, ten je roven cca 0,98 a značí,  

že hodnota ukazatele meziročně 0,98 krát klesla. 
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Určení trendu časové řady a prognóza 

V grafu č. 11, zobrazujícího hodnoty zisku z tunokilometru kameniva, jsou za sledované 

období let 2003 - 2012 patrné velké výkyvy v hodnotách ukazatele. Na základě 

charakteristik dané časové řady se dá usoudit, že neexistuje žádná funkce,  

která by danou časovou řadu vhodně vyrovnávala. Proto se alespoň pokusím o predikci 

dalšího možného vývoje ukazatele na základě logické úvahy. 

Dá se očekávat, že se hodnota zisku z tunokilometru kameniva bude i nadále pohybovat 

kolem průměru dané časové řady. Nejpravděpodobnějším předpokladem tedy je,  

že se výše ukazatele bude pro rok 2013 blížit k hodnotě průměru 0,0017 Kč. 

2.5.3 Zhodnocení ziskovosti přepravy štěrku a kameniva 

Mezi analyzované ukazatele tohoto úseku patří zisk z tunokilometru štěrku a zisk 

z tunokilometru kameniva v Kč z přepravy pro pobočku Hodonín odběratele Prefa Brno 

a.s. za období let 2003 - 2012.  

 Bylo zjištěno, že zisk z tunokilometru štěrku od roku 2006 - 2012 pozvolna 

meziročně roste (viz Graf 9). Předpokládaná hodnota pro rok 2013 činí 

0,00128 Kč.  

 Zisk z tunokilometru kameniva je znázorněn na grafu č. 11; dá se usuzovat,  

že kolísá kolem průměrné hodnoty časové řady, rovné 0,0017 Kč. 

Z těchto zjištěných závěrů plyne, že pro podnik LERO plus s.r.o. je jednoznačně 

ziskovější přeprava kameniva. 
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3 Vlastní návrhy a řešení 

Tato část bakalářské práce je zaměřena na zhodnocení dosažených cílů bakalářské 

práce. Zobrazuje situaci podniku LERO plus s.r.o., vycházející z analýzy jednotlivých 

ukazatelů, přináší návrhy možných řešení pro zlepšení daných ukazatelů a stavu 

podniku. 

 Prvním z dílčích cílů bakalářské práce byl rozbor podniku na základě SWOT analýzy. 

Zde byl sepsán výčet silných stránek a příležitostí podniku s jejich možným využitím, 

dále výčet slabých stránek s jejich konkrétním řešením a nakonec výčet konkrétních 

řešení pro určité zásadní hrozby podniku.   

Praktická část bakalářské práce byla rozdělena na několik úseků podle charakteru 

analýzy ukazatelů, každý úsek byl spojen s řešením a naplněním určitého dílčího cíle 

bakalářské práce.  

V prvním úseku byli analyzováni ukazatelé na základě ročně získaných hodnot  

za období let 2003 až 2012, jejichž hodnoty vycházely z rozvahy. Tato skupina 

ukazatelů byla zaměřena na zobrazení hospodářské a ekonomické situace podniku 

LERO plus s.r.o. Z analýzy vyplynulo, že hospodářská situace podniku není ideální. 

Promítly se zde značné problémy s dobou vázanosti kapitálu podniku  

ve formě pohledávek. V některých letech tato doba představovala až čtyři měsíce. Tento 

fakt je negativně spojen s prodlužováním peněžního cyklu, kdy je podnik nucen 

využívat externích zdrojů k zajištění svého provozu a zachování likvidity. S tím je úzce 

spojen ukazatel zadluženosti. Jeho hodnoty se během let výrazně měnily, ale celkově  

se pohybovaly mezi 50 – 75 %. Bylo to dáno především modernizací převozní techniky, 

kdy podnik k financování těchto aktiv využíval především krytí v podobě cizích zdrojů. 

V posledních letech podnik splácí své závazky především v podobě bankovních úvěrů 

a celková zadluženost podniku se postupně snižuje. Po konzultaci s vedením společnosti 

jsem dospěl k závěru, že velkým problémem je především vysoká doba obratu 

pohledávek. Podnik obstarává přepravu pro několik dlouhodobých smluvních 

odběratelů, kteří se často vyznačují sníženou platební morálkou. V zásadě by bylo 

možným řešením oslovení nových odběratelů s kratší smluvní dobou splatnosti 

pohledávek, což je v tomto oboru s vysokou mírou konkurence obtížné.    
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V dalším úseku bakalářské práce byli analyzováni ukazatelé výkonu podniku, jejichž 

čtvrtletní hodnoty za období let 2010 - 2012 vycházely z výkazů zisku a ztráty. Byl zde 

zaznamenán vývoj se značnými opakujícími se sezónními výkyvy, kdy první čtvrtletí 

roku pro podnik znamenalo velké utlumení činnosti. Výstupy analýzy a následná 

prognóza naznačily, že tržby z jeho činnosti postupně meziročně klesají. Pokud bude 

chtít podnik tento trend zvrátit, měl by se snažit o navýšení své činnosti, buď v podobě 

expanze na další trhy, nebo obstaráním si nových zakázek. Poklesem tržeb za prodej 

vlastních výrobků a služeb je také výrazně ovlivňován další ukazatel tohoto úseku 

v podobě celkových nákladů. Z výsledků analýzy se stanovenou prognózou vyplynul 

postupný meziroční pokles nákladů podniku LERO plus s.r.o. Tento trend je ovlivňován 

spíše samotným poklesem tržeb než poklesem nákladů z provozu a činnosti podniku. 

Což dokazuje také postupný růstu cen pohonných hmot, které jsou největší položkou 

nákladů podniku. Podnik výši celkových nákladů bedlivě sleduje a snaží se ji 

minimalizovat. Zde se nabízí doporučení v podobě množstevních slev u dodavatelů 

pohonných hmot. 

V posledním úseku bakalářské práce byl proveden rozbor zastoupení jednotlivých 

surovin na celkové přepravě podniku za období let 2003 - 2012. Hlavním cílem tohoto 

úseku bylo stanovení, zda je pro podnik ziskovější přeprava suroviny štěrku,  

nebo kameniva. Na základě výsledků analýzy bylo dosaženo cíle a bylo stanoveno 

doporučení v podobě navýšení přepravy kameniva.  

Vzhledem k tomu, že podnik nevyužívá žádné spediční společnosti pro vytíženost tras, 

doporučuji oslovit tyto společnosti především v zimních měsících, kdy je vytíženost 

nedostatečná. Možnost spolupráce se nabízí u firem ZDEMAR Ústí nad Labem s.r.o.  

a RAALTRANS, popř. lze využít webový portál trans.eu, který slouží jako databáze 

nabídek pro autodopravce.  
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Závěr 

Tato bakalářská práce byla zaměřena na provedení analýzy vybraných ukazatelů 

podniku LERO plus s.r.o. pomocí časových řad. Jednotliví ukazatelé byli v rámci 

praktické části bakalářské práce rozděleni do tří úseků. Tyto úseky tvořili ukazatelé 

zaměřeni na zobrazení hospodářské a ekonomické situace podniku, na výkony podniku 

LERO plus s.r.o. a ukazatelé vystihující ziskovost přepravy daných surovin  

od konkrétního odběratele. 

Na základě poznatků vycházejících z teoretické části bakalářské práce byla provedena 

analýza pomocí časových řad. Čtyři ukazatele nebylo možné vyrovnat vhodně zvolenou 

funkcí a tím dosáhnout stanovení prognózy. V tomto případě byl na základě logických 

úvah podpořených znalostí podniku určen nejpravděpodobnější možný budoucí vývoj 

ukazatele. Pro tři vybrané ukazatele se podařilo nalézt vyrovnávající funkci a na základě 

toho určit i následnou prognózu. 

V samém závěru bakalářské práce byli jednotliví ukazatelé zhodnoceni. Na jejich 

základě byl zobrazen stav a vývoj podniku LERO plus s.r.o. a byly zde poskytnuty 

návrhy a jistá řešení pro zlepšení situace. Lze tedy říci, že v této bakalářské práci bylo 

cílů dosaženo. 

Tato bakalářská práce může být pro podnik LERO plus s.r.o. přínosná z pohledu získání 

uceleného dlouhodobého přehledu o vývoji analyzovaných ukazatelů. Dosažené 

výsledky prognózy některých ukazatelů mohou podniku posloužit v oblasti rozhodování 

a plánování. Na základě výsledků bakalářské práce může společnost LERO plus s.r.o. 

provést určitá opatření, která by mohla znamenat zlepšení její situace.   
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