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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá společností Authentica, s.r.o. Pro tuto společnost 

je v práci zpracováno několik finančních ukazatelů pomocí analýzy časových řad 

v průběhu posledních 9 let. Cílem práce je využití statistických metod pro zhodnocení 

finančního zdraví společnosti a následně návrhy na zlepšení zjištěné ekonomické 

situace. Práce se skládá ze tří částí. V teoretické části je uvedena teorie potřebná 

pro statistické zpracování časových řad. V praktické části je nejdříve představena 

společnost Authentica, s.r.o. a následně jsou statistické metody z teorie aplikovány 

pomocí formuláře vytvořeného v programu Visual Basic na konkrétní data z výročních 

zpráv. Dále je pomocí časových řad určena predikce vývoje na následující dva roky pro 

zvolené ukazatele. Poslední částí práce jsou návrhy na řešení zjištěných problémů. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Regresní analýza, časové řady, první diference, koeficient růstu, vyrovnání, trend, 

prognóza. 

ABSTRACT 

This thesis focuses on company Authentica Ltd., which financial indicators have been 

adapted for time series analysis, over the last 9 years. The aim of this work is to 

evaluate financial health of the company by using statistical methods, and to offer 

suggestions for improvement of its economic status. My dissertation is divided into 

three parts. The first part is describing the theory of statistical analysis of time series. 

The second part is then the practical one, in which Authentica Ltd. is introduced, and 

subsequently the statistical methods - described in the first part - are applied using 

a form created in Visual Basic to the real annual reports data. In this part I have also 

made a two-year prediction for selected financial indicators. The third part of this thesis 

is aiming to provide proposals for solution of the challenges identified in the second 

part. 

KEY WORDS 

Regression analysis, time series, first difference, growth coefficient, alignment, trend, 

prognosis. 
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Úvod 

Společnost Authentica, s.r.o. pravidelně sleduje a hodnotí výsledky vlastní činnosti. 

K tomuto účelu existuje celá řada způsobů, jak zjistit finanční zdraví podniku. 

Nejčastější zpracování je pomocí finančních ukazatelů, které v závislosti na 

dlouhodobém vývoji mohou firmě ukázat a pomoci pochopit stav podniku jak 

v minulosti, tak v současnosti a pomocí trendů určit vývoj do budoucnosti. Podnik tedy 

uplatňuje analýzu časových řad, čemuž bude věnována i následující práce. 

Tato diplomová práce je věnována analýze časových řad, která je aplikována na 

zvolené finanční ukazatele společnosti Authentica, s.r.o. Práce se skládá z několika 

částí, které dohromady tvoří celkový náhled na zadanou problematiku.  

Nejdříve bude stanoveno vymezení problémů a cíl práce. V teoretické části budou 

definovány základní principy časových řad, regresní analýzy a další problematiky nutné 

k stanovení trendu a odhadů vývoje. Dále bude představena firma Authentica, s.r.o., kde 

bude uvedeno, čím se firma zabývá a jaká je její ekonomická situace. 

V následující části bude na zvolené finanční ukazatele aplikována analýza 

časových řad za posledních devět let. Na tyto časové řady budou aplikovány teoretická 

východiska z úvodní části diplomové práce.  

V další části budou zjištěné datové vzorky zpracovány pomocí tabulek a výsledky 

současné i minulé finanční situace budou prezentovány jak slovní formou tak graficky. 

V této části bude také stanoven trend, pomocí kterého je možno odhadnout hodnotu 

finančních ukazatelů pro následující rok. 

Poslední část se bude zaměřovat na finanční ukazatele, které neměly příznivý 

vývoj a budou navržena konkrétní opatření, která podniku pomohou ke zlepšení situace. 

Výsledná práce bude konzultována s vedením analyzované společnosti. 
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Cíl práce, metody a postupy zpracování 

Cílem práce je za pomocí vybraných finančních ukazatelů, časových řad a regresní 

analýzy zhodnotit ekonomický stav společnosti Authentica, s.r.o. a prostřednictvím 

trendů určit vývoj pro dva následující účetní roky. 

Mezi metody a postupy využité k dosažení cíle patří sběr a úprava dat, analýza dat 

a následně prezentace výsledků. Data potřebná k této práci jsou k dispozici v účetních 

výkazech společnosti, které jsou veřejně dostupné. Pro potřeby analýzy bude vytvořen 

formulář v programu Visual Basic, který po zadání dat vypočte zvolené ukazatele 

a k nim regresní funkce. Výsledky budou prezentovány graficky. U každého ukazatele 

budou výsledky slovně zhodnoceny a na základě regresní analýzy provedena predikce 

pro následující dva roky. Dále bude společnost srovnána s největším konkurentem. 

Poslední část práce se bude zaměřovat na návrhy řešení, kde budou popsány možnosti 

jak vylepšit finanční zdraví podniku. 
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1 Teoretická východiska práce 

1.1 Časové řady 

V této kapitole budou popsány základní informace týkající se časových řad. Nejdříve 

budou časové řady nadefinovány a následně budou popsány jejich charakteristiky 

a dělení. 

 Definice 1.1.1

„Časovou řadou rozumíme řadu hodnot určitého ukazatele, uspořádaných z hlediska 

přirozené časové posloupnosti. Přitom je nutné, aby věcná náplň ukazatele i jeho 

prostorové vymezení byly shodné v celém sledovaném časovém úseku.“ (Kropáč, 2007, 

s.115) 

 Využití časových řad 1.1.2

Časových řad je využíváno v celé řadě oborů, ať už se jedná o meteorologii, kde je 

možné pomocí časových řad zkoumat vývoj teplot, nebo demografii, kde můžeme 

sledovat populační změny. Tato práce se zabývá využitím časových řad v ekonomice, 

kde je možné pomocí časových řad provádět analýzu vývoje ekonomických ukazatelů 

popisujících výkonnost firmy. Důvodem analýzy časových řad v ekonomii je zjistit, 

jaký byl stav v minulosti, popsat stav v současnosti a následně předpovědět budoucí 

vývoj zvoleného ukazatele. (Cipra, 1986, s. 39) 

 Dělení časových řad 1.1.3

Časové řady je možné dělit do určitých skupin podle toho, jak je na ně nahlíženo. Může 

se jednat o časové řady primární a sekundární, časové řady roční a krátkodobé, časové 

řady peněžních ukazatelů a časové řady vyjádřené pomocí naturálních ukazatelů. Jsou 

ovšem dva základní typy časových řad a to: intervalové a okamžikové. (Hindls, 2002, 

s. 246) 
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Intervalové časové řady 

Již podle názvu je možno určit, že se jedná o řady s pevně daným časovým intervalem. 

V tomto intervalu je sčítáno kolik jevů, událostí a věcí vzniklo nebo zaniklo. Využití 

intervalových časových řad je nejčastěji s intervalem jeden rok, kdy je možné sledovat 

průměrné teploty, počty sňatků či rozvodů nebo například počty narozených dětí. 

V ekonomii se častěji používají měsíční nebo čtvrtletní intervaly, pomocí kterých je 

možné sledovat měsíční náklady, platy zaměstnanců atd. (Cipra, 1986, s. 43) 

Okamžikové časové řady 

Okamžikové časové řady udávají informaci o tom, kolik jevů existuje v určitém 

okamžiku. Pomocí okamžikových časových řad můžeme sledovat velikost zásob, počet 

zaměstnanců, množství peněz na účtu atd. Největší rozdíl mezi intervalovými 

a okamžikovými časovými řadami je že okamžikové řady o stejné délce nemůžeme 

sčítat. (Cipra, 1986, s. 44) 

 Grafické znázornění časových řad 1.1.4

Pro prezentaci časových řad se používá grafického zobrazení. U intervalových časových 

řad k tomu slouží sloupcový, hůlkový, plošný nebo spojnicový graf, zatímco 

u okamžikových časových řad je využíván výhradně spojnicový graf.  

Sloupcový graf 

Je prezentován obdélníky, jejichž základy jsou rovny délkám intervalů a výšky 

obdélníků jsou určeny hodnotami časových řad. 

Hůlkový graf 

Je prezentován úsečkami, které se vynášejí ve středech jednotlivých intervalů. 

Spojnicový graf 

Je prezentován body, které jsou ve středu intervalů a ve výšce odpovídající hodnotě 

časové řady. Tyto body jsou spojeny úsečkami. 

Plošný graf 

Stejně jako spojnicový, jen je prostor pod spojnicí vyplněn. 
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 Charakteristiky časových řad 1.1.5

Časové řady je možné posuzovat pomocí několika charakteristik, můžeme mezi ně 

zařadit průměrnou hodnotu, diferenci prvního řádu a její průměrnou hodnotu, koeficient 

růstu a jeho průměrnou hodnotu 

Průměrná hodnota 

Průměrná hodnota je základní charakteristikou intervalových časových řad, počítá 

se jako aritmetický průměr z daných hodnot: (Kropáč, 2007, s. 118) 

 y ̅  
 

n
 ∑ y

i

n

i  

  (1.1) 

Chronologický průměr 

Pro okamžikové časové řady se využívá chronologický průměr, který má stejné 

označení jako průměrná hodnota:  ̅. Rozdíl je ve výpočtu, kdy u okamžikových 

časových řad je nutné zajistit stejně dlouhé kroky mezi jednotlivými prvky. 

Chronologický průměr je určen vzorcem: (Kropáč, 2007, s. 118) 

  ̅   
 

   
 
 
 

 
   ∑  

  
  
 
 

 
 

   

   

  (1.2) 

První diference 

První diferenci je možné popsat jako rozdíl dvou po sobě jdoucích hodnot, je to tedy 

velikost přírůstku mezi prvky: (Kropáč, 2007, s. 120) 

      
      

 
    

   
               (1.3) 

Průměrná první diference 

Průměrná první diference je další z charakteristik časových řad, je možné ji spočítat 

pomocí vzorce: (Kropáč, 2007, s. 120) 
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̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
   

 

   
 ∑     

  

 

   

  (1.4) 

Koeficient růstu 

Koeficient růstu nám u časových řad určuje, kolikrát se daná hodnota změnila oproti 

předchozí. Výpočet pomocí vzorce: (Kropáč, 2007, s. 120) 

   ( )   
 
 

 
   

               (1.5) 

Průměrný koeficient růstu  

Stejně jako u první diference, i koeficient růstu je možné hodnotit pomocí jeho 

průměrné hodnoty: (Kropáč, 2007, s. 121) 

       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  √∏     

 

     

   

  (1.6) 

 Dekompozice časových řad 1.1.6

Hodnoty časových řad je možné dělit do několika složek. Jsou to složky: trendová, 

sezónní, cyklická a náhodná. Součet těchto složek udává hodnotu časové řady ve 

stanoveném čase. Dekompozice je definována vzorcem: (Kropáč, 2007, s. 123) 

  
 
                                   (1.7) 

Trendová složka 

Trendová složka časové řady určuje obecnou tendenci dlouhodobého vývoje daného 

ukazatele v čase. 

Cyklická složka 

Určení cyklické složky je velmi obtížné, ne vždy je to v důsledku známých vlivů. Může 

docházet k nepředvídatelnému kolísání s neznámou periodou.  
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Sezónní složka 

Sezónní složka je předvídatelná, nejčastěji je závislá na ročním období. Je možné 

předem odhadnout danou změnu, nebo zpětně změnu odůvodnit.  

Náhodná složka 

Náhodnou složku není možné popsat žádnou funkcí, v průběhu časové řady dochází 

k odchylkám, u kterých není možné stanovit příčinu. 

1.2 Regresní analýza 

 Definice 1.2.1

„V ekonomice a přírodních vědách se často pracuje s proměnnými veličinami, kdy mezi 

nezávisle proměnnou, označenou x, a závisle proměnnou, označenou y, kterou měříme 

či pozorujeme, existuje nějaká závislost.“ (Kropáč, 2007, s. 79) 

Hlavním úkolem regresní analýzy je přispět k poznání příčinných vztahů mezi 

statistickými znaky a to popisem systematických okolností, které provázejí statistické 

závislosti. (Hindls, 2002, s. 177) 

 Cíle a využití regresní analýzy 1.2.2

Na výše uvedeném principu funguje celá regresní analýza, ve které jsou statistické 

metody a postupy aplikovány na výběrová data získaná porovnáním a je odhadována 

hodnota proměnné. Stejně jako v případě cesty do práce i výpočty náhodně proměnné 

veličiny podléhají náhodným vlivům, které mají vliv na oscilaci výsledku a právě proto 

se veličina y nazývá náhodně proměnnou. Vliv náhodných nebo nekalkulovaných vlivů 

je nazýván jako šum a označován e. Cílem regresní analýzy tedy není a ani nemůže být 

přesně vyjádření hodnot, ale dosažení co nejlepšího vyrovnání hodnot, aby byl 

odstraněn vliv náhodných složek, případně je počítáno s  intervaly spolehlivosti, které 

lemují vypočtenou střední hodnotu a na jisté hladině pravděpodobnosti předpovídají 

možné oscilace výsledku. (Kropáč, 2007, s. 79-81) 
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Regresní analýza může být použita pro předvídání jevů v demografii, 

zdravotnictví, geografii, ekonomii a mnoha dalších oborech, ve kterých je třeba 

odhadnout budoucí vývoj.  

 Regresní funkce 1.2.3

V této kapitole jsou stanoveny regresní funkce a jsou nadefinovány jejich výpočty.  

Regresní přímka 

Pro výpočet regresní přímky je stanoven vzorec: (Kropáč, 2007, s. 81) 

   ( | )     ( )    
 
   

 
   (1.8) 

Koeficienty    a    se určují pomocí odhadů    a    Pro výpočet těchto odhadů 

jsou používány dvě možnosti výpočtu. Buď pomocí řešení dvou rovnic o dvou 

neznámých, nebo pomocí vzorců: (Kropáč, 2007, s. 82) 

      
∑           ̅
 
     ̅

∑   
     ̅  

   

         ̅     ̅  (1.9) 

Odhad    je bod na ose x, kde dochází k průsečíku s regresní přímkou. Odhad    je 

směrnicí této přímky. K výpočtu těchto odhadů je nutné nejdříve stanovit výběrové 

průměry  ̅ a  ̅, ty lze určit podle vzorce: (Kropáč, 2007, s. 82) 

  ̅   
 

  
∑   

 

   

     ̅   
 

 
∑  

 

 

   

  (1.10) 

Za předpokladu využití odhadů je možné regresní přímku definovat: (Kropáč, 

2007, s. 82) 

  ̂ ( )            (1.11) 

Odchylky zadaných hodnot    od hodnot  ̂(  ) regresní přímky jsou vyjádřeny 

součtem čtverců označených   . Hodnota    je určena součtem druhých mocnin reziduí 

 ̂ . Tento součet čtverců    určuje stupeň rozptýlení daných hodnot kolem regresní 

přímky a je určen vzorcem: (Kropáč, 2007, s. 86) 
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Speciální nelinearizovatelné funkce 

Výše bylo popsáno, jak se postupuje při výpočtech regresní přímky, nyní bude uvedeno 

několik regresních křivek a koeficientů těchto funkcí. 

Modifikovaný e ponenciální trend 

Pro data shora nebo zdola ohraničená, je možné použít modifikovaný exponenciální 

trend. Pro výpočet modifikovaného exponenciálního trendu je použit vzorec: (Kropáč, 

2007, s. 109) 

   ( )    
 
   

 
 
 
   (1.13) 

Pro výpočet této funkce je nutné použít odhadů b1, b2, a b3 koeficientů   ,    a   . 

Výpočet těchto odhadů je podle následujících vzorců: (Kropáč, 2007, s. 110) 
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Před výpočtem odhadů je nutné nejdříve spočítat součty S1, S2 a S3. K tomu je 

ovšem nutné splnit několik podmínek. Počet prvků n musí být dělitelný třemi, tj. n=3∙m 

kde m je přirozené číslo. Pokud počet prvků třemi dělitelný není, je nutné odebrat 

počáteční nebo koncové prvky, aby byla podmínka splněna. Kroky mezi hodnotami xi 

musí mít kroky o délce h>0. Pokud jsou splněny obě výše uvedené podmínky, je možné 

využít vzorce: (Kropáč, 2007, s. 110) 
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Logistický trend 

V případě, že jsou data ohraničena horní asymptotou, je možné využít logistický trend. 

Je funkcí, kterou řadíme mezi S-křivky, u kterých je v určitém místě inflexní bod. 

V tomto bodě se křivka mění z konkávního tvaru na konvexní nebo naopak. Kolem 

inflexního bodu je křivka symetrická. Výpočet logistického trendu je dán vzorcem:  

(Kropáč, 2007, s. 109) 

  ( )  
 

 
 
   

 
 
 
   (1.16) 

Koeficienty   ,    a    lze spočítat stejným způsobem jako u modifikovaného 

exponenciálního trendu. Pouze při výpočtech součtů S1, S2 a S3 je nutné použít 

převrácené hodnoty vstupních dat 
 

  
. 

Gompertzova křivka 

Další ze speciálních nelinearizovatelných funkcí je Gompertzova křivka. Řadí se také 

mezi S-křivky a je zdola i shora ohraničená. Kolem inflexního bodu není symetrická. 

Pro výpočet je dán vzorec: (Kropáč, 2007, s. s 109) 

  ( )   e          
 

  (1.17) 

Koeficienty   ,    a    jsou počítány stejným způsobem jako u modifikovaného 

exponenciálního trendu. Pouze při výpočtech součtů S1, S2 a S3 použijeme přirozené 

logaritmy vstupních dat ln (yi). 

Vol a regresní funkce 

Z výše uvedených trendů je důležité správně zvolit, aby křivka v co nejvyšší míře 

popisovala původní hodnoty. K tomuto se používá index determinace   , který udává 

vhodnost využití dané funkce. Čím více se jeho hodnota blíží 1, tím je křivka vhodnější. 

Je určen vzorcem: (Kropáč, 2007, s. 111) 
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1.3  Účetní výkazy 

Účetnictví lze definovat jako proces poznávání, měření, evidence a zprostředkování 

ekonomických (hodnotových) informací umožňujících rozhodování uživatelů těchto 

informací. Současně je ale účetnictví informačním systémem, který zobrazuje informace 

o hodnotových vztazích určitého subjektu. (Landa, 2008, s.1)  

Finanční výkazy představují klíčový nástroj prezentace hlavních typů finančních 

informací o podniku. V současné době tvoří soubor finančních výkazů rozvaha, výkaz 

zisku a ztráty (výsledovka), přehled o peněžních tocích (výkaz cash flow) a přehled 

o změnách vlastního kapitálu. (Landa, 2008, s.29) 

 Rozvaha 1.3.1

Rozvaha obsahuje přehled o majetku (aktivech) společnosti a dále o zdrojích 

financování (pasivech), tvořených vlastním kapitálem a závazky k určitému datu. 

Základním předpokladem správného sestavení rozvahy je rovnost aktiv a pasiv. 

(Mrkvička, 2006, s. 16) 

Aktiva 

Aktiva neboli majetek společnosti jsou vložené prostředky, které jsou výsledkem 

minulých událostí, u nichž se očekává budoucí užitek. Aktiva můžeme rozdělit na tři 

základní skupiny: dlouhodobá, oběžná a ostatní aktiva. 

Pasiva 

V pasivech je možno zjistit kapitálovou strukturu společnosti. Pasiva je možné rozdělit 

na tří základní skupiny: vlastní kapitál, cizí kapitál a ostatní pasiva. 

 Výkaz zisku a ztrát 1.3.2

Výkaz zisku a ztráty bývá častěji nazýván výsledovka, můžeme v něm najít přehled 

o ziskovosti podniku ve zvoleném časovém intervalu (rok, kvartál, měsíc atd.). 
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Základními prvky, pomocí kterých je výkaz zisku a ztráty sestaven jsou výnosy 

a náklady. (Mrkvička, 2006, s. 19) 

Výnosy 

Výnosy představují zvýšení ekonomického prospěchu ve zvoleném časovém intervalu, 

může tak nastat s přírůstkem peněz, přírůstkem nepeněžních aktiv nebo se snížením 

závazků. 

Náklady 

Náklady představují naopak od výnosů snížení ekonomického prospěchu ve zvoleném 

časovém intervale, může tak nastat s úbytkem peněz, se vznikem závazku, nebo 

s úbytkem nepeněžních aktiv. 

1.4 Finanční analýza 

Podstatou finanční analýzy je provádění určitých postupů s cílem zjistit důležité 

informace pro finanční řízení podniku. Děje se tak za využití analytických metod 

a nástrojů. Finanční analýza se provádí v několika krocích. Prvním krokem je získání 

dat a jejich úprava. Druhým krokem konstrukce ukazatelů a jejich výpočet a posledním 

krokem je interpretace výsledků. (Landa, 2008, s. 59-65) 

Finanční analýza funguje na principu porovnání hodnot vypočtených ukazatelů 

s oborovými hodnotami, nebo hodnotami konkurence. Finanční ukazatele můžeme 

členit do několika skupin. (Landa, 2008, s. 62) 

Mezi tyto skupiny patří absolutní ukazatele, kam se řadí horizontální a vertikální 

analýza, rozdílové a tokové ukazatele, kde jsou analýzy pracovního kapitálu a cash 

flow, poměrové ukazatele, kam patří ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti, 

aktivity a poslední skupinou jsou složené indexy neboli soustavy ukazatelů. (Synek, 

2009, s. 38) 

 Ukazatele rentability 1.4.1

Rentabilita se dá nazvat výnosností a udává, jak rychle se vklad do podniku vyplatí. 

Rentabilit existuje několik druhů, mezi základní patří: ROE – rentabilita vlastního 

kapitálu, ROA – rentabilita celkového kapitálu, ROI – rentabilita investovaného 
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kapitálu. Pro tuto práci je důležitý pouze ukazatel ROA, pomocí kterého můžeme 

hodnotit využití celkových aktiv. (Růčková, 2010, s. 33) 

ROA – Míra výnosu na aktiva 

Je to poměr čistého zisku k celkové hodnotě aktiv. Výsledek je v procentech. 

 ROA   
čistý zisk

celková aktiva
  (1.19) 

 Ukazatele aktivity 1.4.2

Díky ukazatelům aktivity je možné analyzovat efektivnost hospodaření s vybranými 

aktivy. (Růčková, 2010, s. 35) 

O rat celkových aktiv 

Ukazatel obratu celkových aktiv určuje zhodnocení aktiv ve výrobní činnosti. Čím je 

tento ukazatel vyšší, tím můžeme podnik považovat za více efektivní. 

 O rat celkový aktiv   
trž y

celková aktiva
  (1.20) 

Do a o ratu pohledávek 

Udává, kolik dní musí firma čekat na obdržení peněz za již prodané zboží či služby. 

Doba obratu pohledávek by měla být co nejkratší, případně rovna průměrné době 

splatnosti faktur. 

 Do a        pohledávek   
pohledávky

trž y
        (1.21) 

Do a o ratu závazků 

Udává, kolik dní podniku trvá uhrazení závazku od jeho vzniku. Pro podnik je výhodné 

mít tuto dobu co nejdelší. 
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 Do a o ratu závazků   
závazky

trž y
        (1.22) 

 Ukazatele zadluženosti 1.4.3

Ukazatele zadluženosti a finanční stability souvisí s kapitálovou strukturou podniku, 

zejména s poměrem mezi vlastním a cizím kapitálem. (Růčková, 2010, s. 38) 

Celková zadluženost 

Celková zadluženost bývá označována jako dluh na aktiva. Určuje poměr peněžních 

prostředků z cizích zdrojů a sumy aktiv. 

 Celková zadluženost   
cizí kapitál

celková aktiva
  (1.23) 

Míra samofinancování 

Pomocí míry samofinancování se určuje finanční stabilita podniku. Oproti celkové 

zadluženosti, je výpočet z vlastních peněžních prostředků. 

 Koeficient samofinancování   
vlastní kapitál

celková aktiva
  (1.24) 

 Ukazatele likvidity 1.4.4

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku hradit své závazky neboli platební schopnost. 

Podle rychlosti, s jakou je možné získat hotovost k hrazení závazků, můžeme likviditu 

rozdělit na tři stupně. Prvním stupněm je hotovostní likvidita, druhým pohotová a třetím 

stupněm běžná. V této práci nebudeme počítat pohotovou likviditu, která se počítá 

stejným způsobem, jako běžná likvidita, jen jsou aktiva oproštěna od zásob, které mají 

v účetních výkazech společnosti nulovou hodnotu. (Růčková, 2010, s. 42) 

Hotovostní likvidita 

Někdy se tato likvidita nazývá okamžitá, jsou do ní zahrnovány ty nejlikvidnější 

položky z rozvahy, které mohou být přeměněny na peníze prakticky okamžitě. Hodnota 

tohoto ukazatele by měla být v mezích od 0,2 do 1,1.  
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 Hotovostní likvidita  
o ěžná aktiva   záso y   pohledávky

krátkodo é závazky
  (1.25) 

Běžná likvidita  

Vyjadřuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Hodnota běžné 

likvidity by se měla pohybovat v mezích od 1,5 do 2,5. 

 Běžná likvidita   
o ěžná aktiva

krátkodo é závazky
  (1.26) 

 Soustavy ukazatelů 1.4.5

Soustavy ukazatelů pracují s dílčími ukazateli, kterým přiřazují určitou váhu. Součet 

takto upravených ukazatelů tvoří samotný indexový ukazatel. Soustavy ukazatelů 

udávají celkové finanční zdraví podniku. (Růčková, 2010, s. 46) 

Altmanův inde  

Pomocí Altmanova indexu je možné velmi spolehlivě určit blížící se bankrot 

a to v dvouletém horizontu. Nazývá se také Z-skore, a v jeho výpočtu jsou zahrnuty 

všechny důležité ukazatele. Vzorec výpočtu se liší pro velké podniky a pro podniky 

malé, obchodovatelné na burze. Ten pro naši firmu bude dostačující. Pokud hodnota 

Altmanova indexu bude větší než 2,9, firma je finančně zdravá a bankrot nehrozí. 

Pokud je Altmanův index v mezích 1,23 až 2,89, podnik se nachází v šedé zóně 

a o zdraví podniku nelze jednoznačně rozhodnout, záleží, k jaké mezi se hodnota blíží. 

A pokud je hodnota indexu menší než 1,23, podnik je ohrožen bankrotem. 
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Altmanův inde  

   ,            ,            ,            ,           ,        , 

kde: X1   čistý pracovní kapitál / celková aktiva, 

 X2   nerozdělený zisk minulých let / celková aktiva, 

 X3   EBIT  / celková aktiva, 

 X4   vlastní kapitál / cizí zdroj, 

              X5   tržby / celková aktiva. 

(1.27) 

Index IN05 

Index IN05 vznikl na základě sběru dat na území České republiky. Jednalo se o data 

z průmyslových podniků. Pomocí tohoto indexu můžeme zjistit, zda podnik tvoří 

hodnotu či ne. Když vyjde hodnota indexu IN05 menší než 0,9, podnik je ohrožen 

bankrotem. Pro hodnoty v mezích od 0,9 do 1,6 podnik není ohrožen bankrotem, ani 

netvoří hodnotu. Pro hodnoty větší než 1,6 je podnik zdravý a tvoří hodnotu. 

Index IN05 = 0,13   A + 0,04   B + 3,97   C + 0,21   D + 0,09   E, 

kde: A   celková aktiva / cizí zdroje, 

 B   EBIT / nákladové úroky, 

 C   EBIT / celková aktiva, 

 D   výnosy / celková aktiva, 

 E   oběžná aktiva / (krátkodobé závazky   krátkodobé bankovní úvěry). 

 

(1.28) 
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2 Analýza pro lému 

V této části diplomové práce jsou využívána teoretická východiska aplikováním 

na vybraná data ze zvoleného podniku, která jsou k dispozici v příloze 1. Stručně je 

představen každý vybraný ukazatel, který je pro časovou řadu uveden v tabulce 

i graficky. Následně je uvedena subjektivní analýza, základní charakteristiky časové 

řady a navrhnuta a zdůvodněna jeho extrapolace vhodnou křivkou. Tato křivka je pak 

zobrazena do původního grafu, hodnoty jsou srovnány a následně je stanovena 

prognóza pro následující rok. Nakonec jsou všechny grafy slovně popsány.  

2.1 Základní informace o společnosti 

 Název firmy: Authentica, s.r.o. 

 Právní forma: společnost s ručením omezeným. 

 Sídlo: Tuřanka 1, 627 00, Brno. 

 Společnost zapsána: 26. 2. 2003. 

 IČ: 268 83 082. 

 Základní kapitál: 200 000Kč. 

„Authentica je jedním z nejvýznamnějších výrobců POP a POS materiálů v České 

republice. Výrobky, služby a servis představuje klientům jako složení malé skládačky od 

prvotních návrhů/skic, 3D vizualizací místěných v místě prodeje s následným vývojem 

produktu a zátěžovým testem v prodeji.“ (Authentica, s.r.o., 2011, [online]) 

 Organizační struktura 2.1.1

Ve vedení firmy působí jako jednatelé dva vlastníci. První z nich má pod sebou 

produkční oddělení a výrobu. Druhý má na starosti obchodní, ekonomické a grafické 

oddělení. 
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Obrázek 1: Organizační struktura společnosti Authentica, s.r.o. (vlastní tvorba). 

 Historie společnosti 2.1.2

Firma zahájila činnost v únoru 2003. Základní vklad 200 000Kč byl vložen jediným 

vlastníkem Miroslavem Hanákem. Ještě v roce 2003 ho doplnili další 3 vlastníci. 

K  další změně ve struktuře společnosti došlo v roce 2011, kdy do společnosti vstoupil 

pan Martin Hasilík a koupil dvacetiprocentní podíl od jednoho z vlastníků. Miroslav 

Hanák v současnosti vlastní 60 %, Martin Hasilík 20 % a zbývající dva vlastníci 

po 10 %. 

Sídlo firmy bylo od založení přesunuto hned několikrát. Nejdřív bylo na brněnské 

ulici Příkop, následně se přemístilo na ulici Tuřanka. V roce 2005 bylo změněno 

na ulici Kuřimskou a v roce 2006 zpět na ulici Tuřanka, kde společnost sídlí dodnes. 

Provozovna společnosti je od roku 2006 na ulici Lazaretní v areálu Zbrojovky.  

 SWOT analýza 2.1.3

Silné stránky 

a1) Zakladatel firmy 

Mezi silné stránky jednoznačně patří zakladatel firmy Miroslav Hanák, který 

je většinovým majitelem firmy, má v daném oboru bohaté zkušenosti a disponuje 

Jednatelé 

Ekonomicko- 

personální oddělení 

Výroba 

Obchodní oddělení Grafické oddělení Produkční oddělení 

Jednatelé 
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kontakty v zahraničních zemích EU, kam firma produkuje přibližně 60% svých 

výrobků.  

a2) Stabilní tým zaměstnanců 

Mezi další silné stránky patří stabilní tým zaměstnanců. Od založení firmy neustále 

dochází k rozrůstání zaměstnanecké základny, která se jeví jako velice stabilní, protože 

se vyznačuje velmi nízkou fluktuací.  

a3) Pozice firmy 

I pozici sídla firmy v Brně je možno taktéž označit za silnou stránku. Za další z nich je 

také považováno umístění výroby a kanceláří v jedné budově. Komunikace mezi 

odděleními je tak rychlá a vždy je možné osobní jednání. 

Sla é stránky 

b1) Úzké zaměření firmy 

Mezi slabé stránky můžeme zařadit úzké zaměření firmy na POP and POS, protože 

v době krize bývá reklama zákazníky značně omezována.  

b2) Drahá výroba 

Další slabou stránkou je poměrně drahá výroba v porovnání s východoevropskými 

zeměmi. V návaznosti na to je také třeba zmínit, že celá výroba je zajišťována pouze 

brigádníky, což také prodražuje výrobu díky neustálému zaučování nových a nových 

pracovníků.  

b3) Komunikační šum 

I přes malou vzdálenost mezi jednotlivými odděleními společnosti a dostupnost 

nejmodernějších komunikačních prostředků, vznikají mezi jednotlivými zaměstnanci 

nemalé komunikační šumy.  

b4) Propagace 

Oproti konkurenci je společnost Authentica pozadu s propagací. I přes svou významnost 

velmi málo propaguje své výrobky a služby novým potenciálním zákazníkům. 

b5) Modernizace strojů 

Další slabou stránkou jsou nízké investice do modernizace strojů, díky čemuž firma 

není schopna konkurovat rychlostí a cenou konkurenčním firmám. 
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Příležitosti 

c1) Expanze 

Největší příležitostí firmy je rozšíření počtu tuzemských zákazníků a expanze 

na zahraniční trhy. Zejména západoevropské trhy mohou být vhodným cílem díky levné 

výrobě v porovnání s tamní výrobou. Pozice ve středu Evropy společnosti v této věci 

velice nahrává. 

c2) Školení zaměstnanců 

V návaznosti na stabilní tým zaměstnanců je velkou příležitostí investice do dalšího 

vzdělávání v oblastech působení každého z jednotlivců. Pokud jsou znalosti 

zaměstnanců správně stimulovány a podporovány, znamenají velkou konkurenční 

výhodu. 

c3) Ohýbačka plastů 

Velkou příležitostí je nákup vlastní ohýbačky plastů, díky které by se výrazně zrychlila 

výroba vzorků produktů pro zákazníky i menších zakázek. 

c4) Certifikát ISO 

Získání certifikátu ISO 27001 je jednou z možností jak zefektivnit informační toky ve 

firmě.  

Hrozby 

d1) Úzké napojení firmy 

Mezi hrozby patří úzké napojení firmy na významného německého zákazníka. Výpadek 

zakázek pro tuto společnost by byl citelně znát na finančních ukazatelích společnosti 

Authentica, s.r.o. 

d2) Prodražení výroby 

Nepříznivý vývoj makroekonomické situace taktéž může mít vliv na hodnoty finančních 

ukazatelů společnosti. Česká výroba se v budoucnu bude stávat dražší v porovnání 

s východními zeměmi, což může odvrátit pozornost zákazníků ze západu a střední 

Evropy. Proto může dojít k ukončení spolupráce s významnými zákazníky. 
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 Zdroje vstupních dat 2.1.4

Společnost Authentica, s.r.o. pravidelně zveřejňuje účetní výkazy, ze kterých budou 

čerpána data potřebná ke zpracování diplomové práce. Data budou zpracovávána 

od založení společnosti, tedy roku 2003 do roku 2011, kdy byly naposledy zveřejněny 

účetní výkazy. 

 Aplikace statistických metod 2.1.5

U vstupních dat z přílohy 1 bude vždy sestaven zvolený ukazatel a následně graficky 

znázorněn. Dále budou spočítány základní charakteristiky, které budou prezentovány 

v tabulce. U každého ukazatele bude spočteno 5 možných vyrovnání. Lineární přímka, 

modifikovaný exponenciální trend, Gompertzova křivku, logistický trend a kvadratické 

vyrovnání. Pro jednotlivá vyrovnání je stanoven index determinace, který pomáhá při 

výběru vhodného vyrovnání. Následně je zvolené vyrovnání zobrazeno v tabulce 

i graficky. Na závěr je u každého ukazatele stanovena predikce na následující 2 roky. 

2.2 Zpracování pomocí Microsoft Visual Basic 

Visual Basic patří mezi programovací jazyky od firmy Microsoft. Je úzce napojen 

na Microsoft Excel, ve kterém se zpracovávají tabulková data. V této práci je cílem 

vytvořit program, který po zadání dat z účetních výkazů sám spočítá finanční ukazatele, 

časové řady i regresní funkce. Automaticky také vytvoří grafy. 

Po spuštění programu se zobrazí úvodní formulář, viz obrázek 1. V něm je možné 

si zvolit, zadávání nebo spuštění výpočtů časových řad či regresních funkcí. 
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Obrázek 2: Úvodní formulář (vlastní tvorba). 

Na obrázku 2 je možné vidět formulář, do kterého se zadávají vstupní data. Je nutné 

zadávat pouze čísla, při vložení jiného znaku se data nevloží a program upozorní 

na chybu. 
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Obrázek 3: Formulář pro zadávání dat z finančních výkazů (vlastní tvorba). 

Posledním formulářem je ten pro regresní výpočty. Zde si může uživatel zvolit, o které 

finanční ukazatele má zájem a u nich si může nechat spočítat regresní funkce s grafy 

a ty uložit do listů v Excelu. 
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Obrázek 4: Formulář pro výpočet finančních ukazatelů (vlastní tvorba). 

2.3 Analýza vy raných ukazatelů 

 O rat celkových aktiv 2.3.1

Pomocí obratu celkových aktiv firma měří aktivitu a efektivnost využití svých aktiv. 

Jedná se o podíl tržeb a fixních i oběžných aktiv.  
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Graf 1:  Obrat celkových aktiv (vlastní tvorba). 

Základní charakteristiky 

Ze vstupních dat v příloze 1 je sestavena následující tabulka, ve které je obrat celkových 

aktiv vypočten pomocí vzorce (1.20). Pro výpočet první diference a koeficientu růstu 

jsou využity vzorce (1.3) a (1.5). 

Tabulka 1: Obrat celkových aktiv – základní charakteristiky (vlastní tvorba). 

Rok O rat celkových aktiv 1. diference Koeficient růstu 

2003 1,603 
  

2004 3,112 1,509 1,942 

2005 2,587 -0,526 0,831 

2006 2,475 -0,112 0,957 

2007 2,904 0,430 1,174 

2008 2,924 0,020 1,007 

2009 3,135 0,211 1,072 

2010 3,355 0,219 1,070 

2011 2,530 -0,825 0,754 
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Z hodnot uvedených v tabulce je možné aplikováním vzorců (1.1), (1.4) a (1.6) určit: 

 Průměrná hodnota obratu celkových aktiv y̅ = 2,736. 

 Průměrná první diference d(y)
1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 = 0,116. 

 Průměrný koeficient růstu k (y)̅̅ ̅̅ ̅̅  = 1,101. 

Průměrná hodnota obratu celkových aktiv je 2,736, která meziročně průměrně 

rostla o 0,116 a průměrný koeficient růstu je 1,101. 

Su jektivní hodnocení 

V roce 2004 se ukazatel dostal na hodnotu 3,112, v dalších letech došlo k výraznému 

zvyšování hodnoty aktiv, což mělo vliv na snižování obratu. Od roku 2006 už docházelo 

k mírnému nárůstu až do roku 2011, ve kterém se zvýšila hodnota celkových aktiv, ale 

tržby zůstaly na úrovni roku 2010, z toho důvodu ukazatel poklesl na hodnotu 2,5. 

Vol a regresní funkce 

K výpočtu regresních funkcí byly použity vzorce (1.8) až (1.18). 

Jako nejvhodnější se ukázal logistický trend s indexem determinace: I
2 

= 0,37, kdy 37 % 

dat je možné popsat zvolenou funkcí. 

Vypočítané hodnoty jsou prezentovány v následující tabulce. 
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Tabulka 2: Obrat celkových aktiv – vyrovnání (vlastní tvorba). 

Rok O rat celkových aktiv Vyrovnaná data 

2003 1,603 1,987 

2004 3,112 2,350 

2005 2,587 2,637 

2006 2,475 2,849 

2007 2,904 2,986 

2008 2,924 3,048 

2009 3,135 3,036 

2010 3,355 2,948 

2011 2,530 2,785 

 

 

Graf 2:  Logistický exponenciální trend (vlastní tvorba). 

Predikce 

Rovnice logistického trendu je: y   1/(0,325   0,241 ∙ 0,687
x
). Po dosazení do této 

rovnice je možné určit predikci na následující roky. 

Obrat celkových aktiv má pro rok 2012 hodnotu 3,025. 

Obrat celkových aktiv má pro rok 2013 hodnotu 3,041. 
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 Do a o ratu pohledávek 2.3.2

Doba obratu pohledávek určuje čas, který uplyne od prodeje zboží k jeho zaplacení.  

 

Graf 3:  Doba obratu pohledávek (vlastní tvorba). 

Základní charakteristiky 

Ze vstupních dat uvedených v příloze 1 je sestavena následující tabulka, ve které je 

doba obratu pohledávek vypočtena pomocí vzorce (1.21). Pro výpočet první diference 

a koeficientu růstu jsou využity vzorce (1.3) a (1.5). 
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Tabulka 3: Doba obratu pohledávek – základní charakteristiky (vlastní tvorba). 

Rok 
Do a o ratu pohledávek 

[dny] 

1. diference 

[dny] 
Koeficient růstu 

2003 189,456 
  

2004 67,625 -121,832 0,357 

2005 87,587 19,963 1,295 

2006 83,738 -3,849 0,956 

2007 82,495 -1,243 0,985 

2008 72,355 -10,140 0,877 

2009 75,886 3,531 1,049 

2010 77,766 1,880 1,025 

2011 91,354 13,588 1,175 

 

Z hodnot uvedených v tabulce je možné aplikováním vzorců (1.1), (1.4) a (1.6) určit: 

Průměrná hodnota doby obratu pohledávek  ̅   92,029 dní. 

Su jektivní hodnocení 

V roce založení společnosti měla firma problémy s platbami odběratelů. V dalších 

letech došlo ke zlepšení a od roku 2004 už firma dosahuje průměrné hodnoty 80 dní. 

I tak je ale tato hodnota velmi vysoká.  

Vol a regresní funkce 

K výpočtu regresních funkcí byly použity vzorce (1.8) až (1.18). 

Jako nejvhodnější se ukázal modifikovaný exponenciální trend s indexem determinace: 

I2 = 0,708, kdy 70 % dat je možné popsat zvolenou funkcí.  

Vypočítané hodnoty prezentuje následující tabulka. 
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Tabulka 4: Doba obratu pohledávek – vyrovnání (vlastní tvorba). 

Rok 
Do a o ratu pohledávek 

[dny] 

Vyrovnaná data 

[dny] 

2003 189,456 150,254 

2004 67,625 105,911 

2005 87,587 88,503 

2006 83,738 81,669 

2007 82,495 78,986 

2008 72,355 77,933 

2009 75,886 77,519 

2010 77,766 77,357 

2011 91,354 77,293 

 

 

Graf 4:  Modifikovaný exponenciální trend (vlastní tvorba). 

Predikce 

Rovnice modifikovaného exponenciálního trendu je: y   77,252   185,951 ∙ 0,393
x
. Po 

dosazení do této rovnice je možné určit predikci na následující roky. 

Doba obratu pohledávek má pro rok 2012 hodnotu 77,268 dní. 
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Doba obratu pohledávek má pro rok 2013 hodnotu 77,258 dní. 

 Do a o ratu závazků 2.3.3

Doba obratu závazků určuje čas, po který firma dluží dodavatelům. 

 

Graf 5:  Doba obratu závazků (vlastní tvorba). 

Základní charakteristiky 

Ze vstupních dat uvedených v příloze 1 je sestavena následující tabulka, ve které 

je doba obratu závazků vypočtena pomocí vzorce (1.22). Pro výpočet první diference 

a koeficientu růstu jsou využity vzorce (1.3) a (1.5). 
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Tabulka 5: Doba obratu závazků – základní charakteristiky (vlastní tvorba). 

Rok 
Do a o ratu závazků 

[dny] 

1. diference 

[dny] 
Koeficient růstu 

2003 118,799 

  2004 75,124 -43,675 0,632 

2005 79,987 4,863 1,065 

2006 92,689 12,702 1,159 

2007 57,458 -35,231 0,620 

2008 66,397 8,939 1,156 

2009 58,954 -7,443 0,888 

2010 60,146 1,192 1,020 

2011 51,565 -8,581 0,857 

 

Z hodnot uvedené v tabulce je možné aplikováním vzorců (1.1), (1.4) a (1.6) určit: 

 Průměrná hodnota doby obratu závazků  ̅ = 73,458 dní. 

 Průměrná první diference d(y)
1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 = - 8,404 dní. 

 Průměrný koeficient růstu k (y)̅̅ ̅̅ ̅̅  = 0,925. 

Průměrná hodnota doby obratu závazků je 73 dní, ta meziročně průměrně klesá 

o 8 dní a průměrný koeficientu růstu je 0,925. 

Su jektivní hodnocení 

Doba obratu závazků vykazuje klesající trend a tím zlepšující se platební disciplínu 

společnosti. V roce 2011 se hodnota dostala na 51 dní. V porovnání s dobou obratu 

pohledávek je splatnost závazků o celý měsíc dříve. 

Vol a regresní funkce 

K výpočtu regresních funkcí byly použity vzorce (1.8) až (1.18). 

Jako nejvhodnější se ukázal logistický trend s indexem determinace: I
2 

= 0,677, kdy 

67,7% dat je možné popsat zvolenou funkcí. 
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Vypočítané hodnoty je možno vidět v následující tabulce. 

Tabulka 6: Doba obratu závazků – vyrovnání (vlastní tvorba). 

Rok Do a o ratu závazků 

[dny] 

Vyrovnaná data 

[dny] 

2003 118,799 95,701 

2004 75,124 87,702 

2005 79,987 80,779 

2006 92,689 74,730 

2007 57,458 69,400 

2008 66,397 64,671 

2009 58,954 60,448 

2010 60,146 56,653 

2011 51,565 53,228 

 

 

Graf 6:  Logistický exponenciální trend (vlastní tvorba). 
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Predikce 

Rovnice logistického trendu je: y = 1/(-0,027 + 0,0366 ∙ 1,0254
x
). Po dosazení do této 

rovnice je možné určit predikci na následující roky. 

Doba obratu závazků má pro rok 2012 hodnotu 49,9 dne. 

Doba obratu závazků má pro rok 2013 hodnotu 47,1 dne. 

 Celková zadluženost 2.3.4

Celková zadluženost vyjadřuje poměr mezi cizími a vlastními zdroji. 

 

Graf 7:  Celková zadluženost (vlastní tvorba). 

Základní charakteristiky 

Ze vstupních dat v příloze 1 je sestavena následující tabulka, ve které je celková 

zadluženost vypočtena pomocí vzorce (1.23). Pro výpočet první diference a koeficientu 

růstu jsou využity vzorce (1.3) a (1.5). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

%
 

Rok 

Celková zadluženost



 

44 

Tabulka 7: Celková zadluženost (vlastní tvorba). 

Rok 
Celková zadluženost 

[%] 

1. diference 

[%] 
Koeficient růstu 

2003 61,36  
 

2004 65,80 4,44 1,072 

2005 59,89 -5,91 0,910 

2006 80,11 20,22 1,338 

2007 64,88 -15,23 0,810 

2008 65,05 0,16 1,003 

2009 58,84 -6,20 0,905 

2010 60,43 1,59 1,027 

2011 44,43 -16,00 0,735 

 

Z hodnot uvedených v tabulce je možné aplikováním vzorců (1.1), (1.4) a (1.6) určit 

následující ukazatele: 

Průměrná hodnota celkové zadluženosti y̅ = 62,31%. 

Su jektivní hodnocení 

Celková zadluženost by se podle ekonomické teorie měla pohybovat okolo 50 %, tato 

hranice byla překročena v roce 2011, do té doby byl chod firmy financován převážně 

cizími zdroji. Hodnota 80 % v roce 2006 je způsobena úvěrem na nákup strojů. 

Vol a regresní funkce 

K výpočtu regresních funkcí byly použity vzorce (1.8) až (1.18). 

Z regresních funkcí se jako nevhodnější ukázalo lineární vyrovnání s indexem 

determinace: I
2 

= 0,248. Můžeme tedy pouze 24,8 % hodnot popsat touto funkcí, 

vhodnější tedy bude pro vyrovnání použít průměrnou hodnotu. 

Vypočítané hodnoty je možno vidět v následující tabulce. 
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Tabulka 8: Celková zadluženost – vyrovnání (vlastní tvorba). 

Rok 
Celková zadluženost 

[%] 

Vyrovnaná data 

[%] 

2003 61,36 62,31 

2004 65,80 62,31 

2005 59,89 62,31 

2006 80,11 62,31 

2007 64,88 62,31 

2008 65,05 62,31 

2009 58,84 62,31 

2010 60,43 62,31 

2011 44,43 62,31 

 

 

Graf 8:  Lineární vyrovnání (vlastní tvorba). 

Predikce 

Celková zadluženost má pro rok 2012 hodnotu 62,31 %. 

Celková zadluženost má pro rok 2013 hodnotu 62,31 %. 
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 Míra samofinancování 2.3.5

Pomocí míry samofinancování je popisováno, v jaké míře jsou aktiva firmy financována 

vlastními zdroji. 

 

Graf 9:  Míra samofinancování (vlastní tvorba). 

Základní charakteristiky 

Ze vstupních dat v příloze 1 je sestavena následující tabulka, ve které je míra 

samofinancování vypočtena pomocí vzorce (1.24). Pro výpočet první diference 

a koeficientu růstu jsou využity vzorce (1.3) a (1.5). 
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Tabulka 9: Míra samofinancování (vlastní tvorba). 

Rok 
Míra samofinancování 

[%] 

1. diference 

[%] 
Koeficient růstu 

2003 32,92  
 

2004 34,08 1,16 1,035 

2005 39,85 5,77 1,169 

2006 19,57 -20,27 0,491 

2007 34,23 14,65 1,749 

2008 34,86 0,63 1,018 

2009 40,83 5,97 1,171 

2010 39,34 -1,49 0,963 

2011 53,81 14,47 1,368 

 

Z hodnot uvedené v tabulce je možné aplikováním vzorců (1.1), (1.4) a (1.6) určit: 

 Průměrná hodnota míry samofinancován y̅ = 0,366. 

 Průměrná první diference d(y)
1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 = 0,026 

 Průměrný koeficient růstu k (y)̅̅ ̅̅ ̅̅  = 1,121. 

Průměrná hodnota míry samofinancování je 36,6 %, ta meziročně průměrně roste 

o 2,6 % a průměrná změna koeficientu růstu je 1,121. 

Su jektivní hodnocení 

Míra samofinancování je hodnota celkové zadluženosti odečtená od 100 %. Měla by se 

tedy také pohybovat okolo 50 %. Nižší hodnota znamená rizikovější financování, kdy 

firma využívá více cizích zdrojů.  

Vol a regresní funkce 

K výpočtu regresních funkcí byly použity vzorce (1.8) až (1.18). 

Jako nejvhodnější se ukázalo lineární vyrovnání s indexem determinace: I
2 

= 0,269. 

Je možné 26,9 % dat popsat zvolenou funkcí. 



 

48 

Vypočítané hodnoty můžeme vidět v následující tabulce. 

Tabulka 10: Míra samofinancování – vyrovnání (vlastní tvorba). 

Rok 
Míra samofinancování 

[%] 

Vyrovnaná data 

[%] 

2003 32,92 28,84 

2004 34,08 30,78 

2005 39,85 32,73 

2006 19,57 34,67 

2007 34,23 36,61 

2008 34,86 38,55 

2009 40,83 40,50 

2010 39,34 42,44 

2011 53,81 44,38 

 

 

Graf 10:  Lineární vyrovnání (vlastní tvorba). 
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Predikce 

Rovnice lineárního vyrovnání je: y   0,269   0,0194 ∙ x. Po dosazení do této rovnice je 

možné určit predikci na následující roky.  

Míra samofinancování má pro rok 2012 hodnotu 46,3 %. 

Míra samofinancování má pro rok 2013 hodnotu 48,3 %. 

 ROA 2.3.6

Rentabilita aktiv udává, jak efektivně firma využívá svých aktiv. 

 

Graf 11:  ROA (vlastní tvorba). 

Základní charakteristiky 

Ze vstupních dat v příloze 1 je sestavena následující tabulka, ve které je ROA vypočtena 

pomocí vzorce (1.19). Pro výpočet první diference a koeficientu růstu jsou využity 

vzorce (1.3) a (1.5). 
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Tabulka 11: ROA – základní charakteristiky (vlastní tvorba). 

Rok ROA [%] 1. diference [%] Koeficient růstu 

2003 36,86  

 2004 35,32 -1,54 0,958 

2005 16,14 -19,18 0,457 

2006 2,08 -14,05 0,129 

2007 25,68 23,60 12,328 

2008 2,00 -23,68 0,078 

2009 11,19 9,19 5,590 

2010 4,04 -7,15 0,361 

2011 30,98 26,94 7,669 

 

Z hodnot uvedené v tabulce je možné aplikováním vzorců (1.1), (1.4) a (1.6) určit: 

Průměrná hodnota ROA  y̅ = 18,3 %. 

Su jektivní hodnocení 

Čím je hodnota rentability větší, tím podnik efektivněji využívá aktiv. V prvních dvou 

letech firma měla menší množství aktiv a hodnoty ROA dosahovaly okolo 30 %. 

V letech 2006 a 2008 ROA vykazuje nízké hodnoty z důvodu nízkého čistého zisku. 

Průměrná hodnota 18,3 % svědčí o efektivním využívání aktiv. V roce 2011 se hodnota 

dostala přes 30 %. 

Vol a regresní funkce 

Ukazatel nevykazuje známky trendu, bude využito vyrovnání pomocí průměrné 

hodnoty. 
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Tabulka 12: ROA – vyrovnání (vlastní tvorba). 

Rok ROA [%] Vyrovnaná data [%] 

2003 36,86 18,25 

2004 35,32 18,25 

2005 16,14 18,25 

2006 2,08 18,25 

2007 25,68 18,25 

2008 2,00 18,25 

2009 11,19 18,25 

2010 4,04 18,25 

2011 30,98 18,25 

 

 

 

Graf 1:  Lineární vyrovnání (vlastní tvorba). 

Predikce 

ROA má pro roky 2012 a 2013 hodnotu 18,25 %. 
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 Hotovostní likvidita 2.3.7

Hotovostní neboli okamžitá likvidita zahrnuje nejlikvidnější položky z rozvahy, jsou to 

peníze, vklady v bankách na běžných účtech a krátkodobý finanční majetek. 

 

Graf 2:  Hotovostní likvidita (vlastní tvorba). 

Základní charakteristiky 

Ze vstupních dat dostupných v příloze 1 je sestavena následující tabulka, ve které je 

hotovostní likvidita vypočtena pomocí vzorce (1.25). Pro výpočet první diference 

a koeficientu růstu jsou využity vzorce (1.3) a (1.5). 
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Tabulka 13: Hotovostní likvidita – základní charakteristiky (vlastní tvorba). 

Rok Hotovostní likvidita 1. diference Koeficient růstu 

2003 0,069 

  2004 0,431 0,362 6,248 

2005 0,420 -0,010 0,976 

2006 0,161 -0,260 0,382 

2007 0,090 -0,071 0,558 

2008 0,366 0,277 4,087 

2009 0,289 -0,077 0,789 

2010 0,228 -0,061 0,788 

2011 0,605 0,377 2,656 

 

Z hodnot uvedené v tabulce je možné aplikováním vzorců (1.1), (1.4) a (1.6) určit: 

 Průměrná hodnota hotovostní likvidity y̅ = 0,295. 

 Průměrná první diference d(y)
1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 = 0,067. 

 Průměrný koeficient růstu k (y)̅̅ ̅̅ ̅̅  = 2,061. 

Průměrná hodnota hotovostní aktivity je 0,295, ta meziročně průměrně roste 

o 0,067 a průměrná změna koeficientu růstu je 2,061. 

Su jektivní hodnocení 

Doporučená hodnota hotovostní likvidity je 0,2 – 1,1. V prvním roce firma nedosáhla 

ani dolní hranice z důvodu nízkého množství peněz na účtech v bankách. V roce 2006 si 

firma vzala dlouhodobý úvěr na nákup strojů a také krátkodobý úvěr na vybavení, což 

se projevilo na hodnotě hotovostní likvidity i v následujícím roce. V ostatních letech 

se už hodnoty pohybují v doporučených mezích. 
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Vol a regresní funkce 

K výpočtu regresních funkcí byly použity vzorce (1.8) až (1.18). Jako nejvhodnější se 

ukázalo polynomické vyrovnání s indexem determinace: I2 0,216, kdy 21,6 % dat je 

možné popsat zvolenou funkcí. 

Vypočítané hodnoty je možno vidět v následující tabulce. 

Tabulka 14: Hotovostní likvidita (vlastní tvorba). 

Rok Hotovostní likvidita Vyrovnaná data 

2003 0,069 0,268 

2004 0,431 0,239 

2005 0,420 0,226 

2006 0,161 0,227 

2007 0,090 0,244 

2008 0,366 0,276 

2009 0,289 0,323 

2010 0,228 0,386 

2011 0,605 0,463 
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Graf 3:  Polynomické vyrovnání (vlastní tvorba). 

Predikce 

Rovnice polynomického trendu je: y   0,0076∙x
2
 - 0,0516∙x + 0,312. Po dosazení 

do této rovnice je možné určit predikci na následující roky. 

Hotovostní likvidita má pro rok 2012 hodnotu 0,556. 

Hotovostní likvidita má pro rok 2013 hodnotu 0,664. 

 Běžná likvidita 2.3.8

Ukazatel určuje, kolikrát jsou krátkodobé cizí zdroje pokryty oběžnými aktivy. 
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Graf 4:  Běžná likvidita (vlastní tvorba). 

Základní charakteristiky 

Ze vstupních dat uvedených v příloze 1 je sestavena následující tabulka, ve které 

je běžná likvidita vypočtena pomocí vzorce (1.26). Pro výpočet první diference 

a koeficientu růstu jsou využity vzorce (1.3) a (1.5). 

Tabulka 15: Běžná likvidita – základní charakteristiky (vlastní tvorba). 

Rok Běžná likvidita 1. diference Koeficient růstu 

2003 1,444 

  2004 1,319 -0,125 0,914 

2005 1,471 0,152 1,115 

2006 1,064 -0,407 0,723 

2007 1,362 0,297 1,280 

2008 1,436 0,075 1,055 

2009 1,576 0,140 1,097 

2010 1,521 -0,056 0,965 

2011 2,370 0,849 1,558 

 

Z hodnot uvedené v tabulce je možné aplikováním vzorců (1.1), (1.4) a (1.6) určit: 

 Průměrná hodnota běžné likvidity  ̅ = 1,507. 

 Průměrná první diference d (y)
1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 = 0,116. 

 Průměrný koeficient růstu k (y)̅̅ ̅̅ ̅̅  = 1,088. 

Průměrná hodnota běžné likvidity je 1,507, ta meziročně průměrně roste o 0,116 

a průměrná změna koeficientu růstu je 1,088. 

Su jektivní hodnocení 

Doporučené hodnoty pro běžnou likviditu jsou 1,5 až 2,5. Těsně pod spodní hranicí 

se firma pohybovala až do roku 2008. V roce 2009 už se dostala přes spodní mez a od té 

doby se nadále zlepšuje. V roce 2011 se hodnota dostala k optimální úrovni. 
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Vol a regresní funkce 

K výpočtu regresních funkcí byly použity vzorce (1.8) až (1.18). 

Jako nejvhodnější se ukázalo lineární vyrovnání s indexem determinace: I
2 
= 0,394. 

Vypočítané hodnoty je možno vidět v následující tabulce. 

Tabulka 16: Běžná likvidita – vyrovnání (vlastní tvorba). 

Rok Běžná likvidita Vyrovnaná data 

2003 1,444 1,181 

2004 1,319 1,263 

2005 1,471 1,344 

2006 1,064 1,425 

2007 1,362 1,507 

2008 1,436 1,588 

2009 1,576 1,670 

2010 1,521 1,751 

2011 2,370 1,833 

 

 

Graf 5:  Lineární vyrovnání (vlastní tvorba). 
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Predikce 

Rovnice lineárního vyrovnání je: y   1,0996   0,0815 ∙ x. Po dosazení do této rovnice je 

možné určit predikci na následující roky. 

Běžná likvidita má pro rok 2012 hodnotu 1,9146. 

Běžná likvidita má pro rok 2013 hodnotu 1,9961. 

 Výsledek hospodaření 2.3.9

Pomocí tohoto ukazatele je možné určit, zda podnik během roku dosáhl zisku nebo 

ztráty. 

 

Graf 6:  Výsledek hospodaření (vlastní tvorba). 

Základní charakteristiky 

Z výkazu zisku a ztrát v příloze 1 je sestavena následující tabulka. Pro výpočet první 

diference a koeficientu růstu jsou využity vzorce (1.3) a (1.5). 
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Tabulka 17: Výsledek hospodaření – základní charakteristiky (vlastní tvorba). 

Rok 
Výsledek hospodaření 

[tisíce Kč] 

1. diference 

[tisíce Kč] 
Koeficient růstu 

2003 1011 

  2004 3546 2535 3,507 

2005 2299 -1247 0,648 

2006 631 -1668 0,274 

2007 9002 8371 14,266 

2008 410 -8592 0,046 

2009 3772 3362 9,200 

2010 1456 -2316 0,386 

2011 16109 14653 11,064 

 

Z hodnot uvedené v tabulce je možné aplikováním vzorců (1.1), (1.4) a (1.6) určit: 

 Průměrná hodnota výsledku hospodaření  ̅ = 4248,444 tis. Kč. 

 Průměrná první diference d (y) 
1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 = 1887,25 tis. Kč. 

 Průměrný koeficient růstu k (y)̅̅ ̅̅ ̅̅  = 4,924. 

Průměrná hodnota výsledku hospodaření je 4248,444 tis. Kč, meziročně průměrně 

roste o 1887,25 tis. Kč a průměrná změna koeficientu růstu je 4,924. 

Subjektivní hodnocení 

Výsledek hospodaření je silně ovlivněn událostmi ve firmě i české ekonomice. Nízká 

hodnota z roku 2006 je způsobena nákupem strojů. Nízkou hodnotu vykazuje i rok 

2008, kdy se projevila ekonomická krize. Důležitým faktem je, že se firma nedostala 

v žádném roce do ztráty. V roce 2011 došlo k rekordnímu nárůstu výsledku hospodaření 

díky rozšíření počtu zaměstnanců na většině pozic a získání několika nových 

významných klientů. 
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Vol a regresní funkce 

K výpočtu regresních funkcí byly použity vzorce (1.8) až (1.18). 

Jako nejvhodnější se ukázal modifikovaný exponenciální trend s indexem determinace: 

I
2 
= 0,398, kdy 39,8 dat je možné popsat zvolenou funkcí. 

Vypočítané hodnoty je možné vidět v následující tabulce. 

Tabulka 18: Výsledek hospodaření – vyrovnání (vlastní tvorba).  

Rok 

Výsledek hospodaření 

[tisíce Kč] 

Vyrovnaná data 

[tisíce Kč] 

2003 1011 2126,088 

2004 3546 2261,631 

2005 2299 2468,281 

2006 631 2783,337 

2007 9002 3263,672 

2008 410 3995,990 

2009 3772 5112,480 

2010 1456 6814,677 

2011 16109 9409,843 
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Graf 7:  Modifikovaný exponenciální trend (vlastní tvorba). 

Predikce 

Rovnice modifikovaného exponenciálního trendu je: y   1867,712   169,472 ∙ 1,525^x. 

Po dosazení do této rovnice je možné určit predikci na následující roky. 

Výsledek hospodaření má pro rok 2012 hodnotu 13413 tis. Kč. 

Výsledek hospodaření má pro rok 2013 hodnotu 19449 tis. Kč. 

 Altmanův inde  2.3.10

Altmanův index patří mezi soustavy ukazatelů popisujících finanční zdraví podniku. 

 

Graf 8:  Altmanův index (vlastní tvorba). 

Základní charakteristiky 

Ze vstupních dat uvedených v příloze 1 je sestavena následující tabulka, ve které je 

Altmanův index vypočten pomocí vzorce (1.27). Pro výpočet první diference 

a koeficientu růstu jsou využity vzorce (1.3) a (1.5). 
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Tabulka 19: Altmanův index - základní charakteristiky (vlastní tvorba). 

Rok Altmanův inde  1. diference Koeficient růstu 

2003 3,253 

  2004 4,645 1,392 1,428 

2005 3,593 -1,052 0,774 

2006 2,728 -0,866 0,759 

2007 4,147 1,419 1,520 

2008 3,430 -0,716 0,827 

2009 4,020 0,589 1,172 

2010 4,007 -0,013 0,997 

2011 4,397 0,390 1,097 

 

Z hodnot uvedené v tabulce je možné aplikováním vzorců (1.1), (1.4) a (1.6) určit: 

Průměrná hodnota Altmanova indexu y̅ = 3,802. 

Su jektivní hodnocení 

Úroveň, od které se o podniku dá hovořit jako o zdravém, je 2,9. Této nebo lepší 

hodnoty firma dosahuje po celé sledované období, mimo roku 2006, kdy hodnota klesla 

mírně pod tuto úroveň. Podnik je tedy ekonomicky stabilní a není ve finančním 

ohrožení. 

Vol a regresní funkce 

K výpočtu regresních funkcí byly použity vzorce (1.8) až (1.18). 

Z regresních funkcí se jako nevhodnější ukázalo lineární vyrovnání s indexem 

determinace: I
2 

= 0,423. Můžeme tedy pouze 42,3 % hodnot popsat touto funkcí, 

vhodnější tedy bude pro vyrovnání použít průměrnou hodnotu. 

Vypočítané hodnoty je možno vidět v následující tabulce. 
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Tabulka 20: Altmanův index – vyrovnání (vlastní tvorba). 

Rok Altmanův inde  Vyrovnaná data 

2003 3,253 3,802 

2004 4,645 3,802 

2005 3,593 3,802 

2006 2,728 3,802 

2007 4,147 3,802 

2008 3,430 3,802 

2009 4,020 3,802 

2010 4,007 3,802 

2011 4,397 3,802 

 

 

Graf 9:  Lineární vyrovnání (vlastní tvorba). 

Predikce 

Altmanův index má pro roky 2012 a 2013 hodnotu 3,802. 
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 Index IN05 2.3.11

Index IN05 patří mezi soustavy ukazatelů popisujících finanční zdraví podniku. 

 

Graf 10:  Index IN05 (vlastní tvorba). 

Základní charakteristiky 

Ze vstupních dat dostupných v příloze 1 je sestavena následující tabulka, ve které 

je obrat celkových aktiv vypočten pomocí vzorce (1.28). Pro výpočet první diference 

a koeficientu růstu jsou využity vzorce (1.3) a (1.5). 
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Tabulka 21: Index IN05 – základní charakteristiky (vlastní tvorba). 

Rok Index IN 05 1. diference Koeficient růstu 

2003 4,669 

  2004 2,574 -2,096 0,551 

2005 1,930 -0,644 0,750 

2006 0,875 -1,055 0,453 

2007 2,049 1,174 2,341 

2008 0,997 -1,052 0,487 

2009 1,526 0,529 1,531 

2010 1,223 -0,303 0,801 

2011 2,726 1,503 2,230 

 

Z hodnot uvedené v tabulce je možné aplikováním vzorců (1.1), (1.4) a (1.6) určit: 

 Průměrná hodnota indexu IN 05  y̅ = 2,063. 

Průměrná hodnota Indexu IN05 je 2,063, ta meziročně průměrně klesá o 0,243 

a průměrná změna koeficientu růstu je 1,143. 

Su jektivní hodnocení 

Mez, která určuje, zda je podnik ohrožen bankrotem, je na úrovni 0,9. Pod tuto úroveň 

se firma dostala pouze v roce 2006, což bylo zapříčiněno úvěrem na nákup výrobních 

strojů. Mez pro zdravý podnik se nachází na úrovni 1,6. Hodnoty v jednotlivých letech 

se pohybují kolem této hranice, průměrná hodnota je nad touto úrovní. Podnik je tedy 

ekonomicky stabilní. 

Vol a regresní funkce 

K výpočtu regresních funkcí byly použity vzorce (1.8) až (1.18). 

Jako nejvhodnější se ukázalo polynomické vyrovnání s indexem determinace: 

I
2 
= 0,815, kdy 81,5 % dat je možné popsat zvolenou funkcí. 

Vypočítané hodnoty je možné vidět v následující tabulce. 
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Tabulka 22: Index IN05 – vyrovnání (vlastní tvorba). 

Rok Index IN 05 Vyrovnaná data 

2003 4,669 4,242 

2004 2,574 3,025 

2005 1,930 2,095 

2006 0,875 1,454 

2007 2,049 1,101 

2008 0,997 1,036 

2009 1,526 1,259 

2010 1,223 1,771 

2011 2,726 2,571 

 

 

Graf 11:  Polynomické vyrovnání (vlastní tvorba). 

Predikce 

Rovnice Polynomického vyrovnání je: y = 0,1441x
2
 - 1,65x + 5,7484. Po dosazení 

do této rovnice je možné určit predikci na následující roky. 

Index IN 05 má pro rok 2012 hodnotu 3,658. 

Index IN 05 má pro rok 2013 hodnotu 5,035. 
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2.4 Porovnání s konkurencí 

V této kapitole je nejdříve stručně představena konkurenční společnost Moravia 

Propag, s.r.o. a následně jsou porovnány jednotlivé finanční ukazatele.  

Největším konkurentem společnosti je firma Moravia Propag, s.r.o., založená roku 

1999 se sídlem v Brně. Firma se zabývá kromě výroby POP a POS materiálů, výrobou 

reklamních předmětů, skla, nábytku, party stanů a hal, slunečníků a reklamního textilu. 

Společnost disponuje šesti pobočkami v Evropě a jednou v Asii. 

 Zdroje vstupních dat 2.4.1

Data firmy Authentica, s.r.o. potřebná pro porovnání s konkurencí jsou z přílohy 1. 

Vstupní data pro firmu Moravia Propag, s.r.o. jsou z účetních výkazů, dostupných na 

portálu justice.cz. Data byla následně zpracována pomocí programu v Visual Basic. 

 O rat celkových aktiv 2.4.2

 

Graf 12:  Obrat celkových aktiv (vlastní tvorba). 

Čím vyšší je hodnota obratu aktiv, tím lépe. Z grafu je vidět, že Authentica, s.r.o. 

dosahuje lepších hodnot než konkurence, v posledních třech letech dokonce 

dvojnásobných. Moravia Propag, s.r.o. má klesající trend, což naznačuje horší využití 

celkových aktiv. 
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 Do a o ratu pohledávek 2.4.3

 

Graf 13:  Doba obratu pohledávek (vlastní tvorba).  

Doba obratu pohledávek by měla být co nejnižší, svědčí o platební disciplíně zákazníků. 

Moravia Propag, s.r.o. si vedla lépe do roku 2005, od té doby se hodnoty pohybují 

okolo 100 dní. Naproti tomu Authentica, s.r.o. od roku 2006 dosahuje průměrných 

hodnot 80 dní, dostává tedy uhrazené pohledávky o 20 dní dříve. 

 Do a o ratu závazků 2.4.4

 

Graf 14:  Doba obratu závazků (vlastní tvorba). 
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Do roku 2008 si lépe vedla Moravia Propag, s.r.o., kdy se pouze v roce 2006 dostala se 

splatností závazků na hranici 60 dní. Od roku 2009 už se na nižší hodnoty dostala 

Authentica, s.r.o., která si od roku 2007 drží průměrnou hodnotu 55 dní a nedochází 

k větším odchylkám. 

 Celková zadluženost 2.4.5

 

Graf 15:  Celková zadluženost (vlastní tvorba). 

Moravia Propag, s.r.o. si po celé sledované období drží hodnoty v rozmezí 70 až 80 %, 

využívá tedy více cizích zdrojů než vlastních prostředků. Authentica, s.r.o. se pouze 

v roce 2006 dostala na hranici 80 %, v ostatních letech mírně kolísá kolem 60 %, 

v posledním roce se dostala pod 50% úroveň. 
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 Míra samofinancování 2.4.6

 

Graf 16:  Míra samofinancování (vlastní tvorba). 

Míra samofinancování je opakem celkové zadluženosti, platí pro ni totéž, co pro 

celkovou zadluženost. K doporučené hodnotě 50 % se více blíží Authentica, s.r.o. 

 ROA 2.4.7

 

Graf 17:  ROA (vlastní tvorba).  
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Moravia Propag, s.r.o. potvrdila klesající tendenci a dosáhla hodnoty 2 %, naproti tomu 

hodnota společnosti Authentica, s.r.o. překročila 30% hranici. Je možné říci, že v tomto 

roce Authentica, s.r.o. 15x lépe využívá svých aktiv. 

 Hotovostní likvidita 2.4.8

 

Graf 18:  Hotovostní likvidita (vlastní tvorba). 

Doporučená čísla pro hotovostní likviditu jsou 0,2 až 1,1. Nižší hodnoty znamenají, že 

firma není “likvidní“ a může mít problémy se splácením krátkodobých závazků. 

Authentica, s.r.o. se s průměrnou hodnotou 0,295 do mezí vešla, oproti tomu Moravia 

Pro-pag, s.r.o. má velmi malé množství peněz v hotovosti a na účtech v bankách, 

hodnoty hotovostní likvidity se od roku 2005 blíží nule. 
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 Běžná likvidita 2.4.9

 

Graf 19:  Běžná likvidita (vlastní tvorba). 

Hodnoty běžné likvidity mají doporučené meze od 1,5 do 2,5. Moravia Propag, s.r.o. 

spodní hranice nedosáhla ani v jednom roce a průměrná hodnota 0,7 svědčí o možných 

problémech se splácením závazků. Authentica, s.r.o. se do roku 2009 pohybovala těsně 

pod úrovní 1,5 a od tohoto roku je již v mezích. Problémy se splácením závazků 

společnosti tedy nehrozí. 

 Výsledek hospodaření 2.4.10

 

Graf 20:  Výsledek hospodaření (vlastní tvorba). 
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Na výsledek hospodaření má velký vliv velikost firmy, Moravia Propag, s.r.o. má 

desetkrát větší hodnotu celkových aktiv. Pokud by s nimi hospodařily obě firmy stejně 

efektivně, měla by Moravia Propag, s.r.o. dosahovat desetkrát většího výsledku 

hospodaření. To se potvrzuje až do roku 2010. Ani v roce 2008 ekonomická krize 

zásadně neovlivnila tento ukazatel. V roce 2011 se Authentica, s.r.o. dostala na téměř 

čtyřnásobnou hodnotu oproti konkurenční firmě. 

 Altmanův inde  2.4.11

 

Graf 21:  Altmanův index (vlastní tvorba). 

Zdravý podnik by měl dosahovat hodnot minimálně 2,9. Authentica, s.r.o. tuto 

podmínku splňuje. Moravia Propag, s.r.o. této hodnoty dosáhl pouze v roce 2005, od té 

doby vykazuje klesající trend. Pokud se dostane na hranici 1,23, bude společnost přímo 

ohrožena bankrotem. 
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 Index IN05 2.4.12

 

Graf 22:  Index IN05 (vlastní tvorba). 

U indexu IN 05 se hranice pro zdravý podnik nachází na úrovni 1,6. Moravia 
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obratu závazků se snižuje, ale doba obratu pohledávek si udržuje konstantní hodnoty. 

Rozdíl těchto hodnot je v posledním roce 30 dní, což poukazuje na fakt, že se 

společnost může dostat do problémů se splácením závazků. Míra samofinancování se ve 

sledovaném období držela okolo 40 %, v posledním roce stoupla na hodnotu 60 %. 

Rentabilita kapitálu nevykazovala známky trendu, její hodnoty se velmi měnily, 

v posledním roce dosáhla výborné hodnoty 30 %, Z analýzy hotovostní a běžné 

likvidity je znát, že se úroveň likvidit od roku 2009 zlepšuje. Výsledek hospodaření byl 

v celém sledovaném období kladný, podnik se tedy nedostal do ztráty ani v roce 2008, 

kdy se projevila ekonomická krize. Altmanův index ukazuje na silnou a zdravou 

společnost. Index IN05 tak dobré výsledky prokázal pouze v posledním roce, 

v minulosti se podnik nacházel v šedé zóně a v roce 2006 byl podle tohoto ukazatele 

ohrožen bankrotem. 

Při porovnání s konkurencí jsou hodnoty jednotlivých finančních ukazatelů 

společnosti Authentica, s.r.o. lepší, než hodnoty konkurenční firmy Moravia 

Propag, s.r.o. Mezi nejvýznamnější rozdíly je možné zařadit obrat celkových aktiv. 

Authentica, s.r.o. znatelně lépe využívá svých aktiv. Hodnoty hotovostní a běžné 

likvidity poukazují u společnosti Authentica, s.r.o. na výrazně lepší situaci než 

u Moravia Propag, s.r.o.. U společnosti Authentica, s.r.o. by tedy neměly nastat 

problémy se splácením krátkodobých závazků, oproti tomu u konkurence s tím může 

být problém. Altmanův index společnosti Authentica, s.r.o. vykazuje v posledních 

letech stabilní vysoké hodnoty.  
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3 Vlastní návrhy řešení 

Společnosti Authentica, s.r.o. bych doporučil zůstat u firemní politiky z roku 2011, kdy 

většina ukazatelů prokazuje dobré výsledky. Za úzké místo pokládám politiku 

pohledávek, je třeba ji změnit tak, aby se průměrná doba splatnosti pohledávek dostala 

pod úroveň doby splatnosti závazků.  

Ve výrobě navrhuji zavést přísnější pracovní řád. Firma využívá na většinu 

zakázek pracovníky na dohodu o pracovní činnosti, kteří nenesou žádnou zodpovědnost 

a výsledky jejich práce tomu odpovídají. Možným zlepšením by mohl být motivační 

program pro brigádníky, kteří v současnosti nemají důvod pro firmu dělat víc než je 

nutné. Tento motivační program by mohl být například ve formě udílení odměn za 

jednotlivé projekty. Tyto odměny by měly být pravidelně zveřejňovány, aby podpořily 

soutěživost a pracovní nasazení mezi brigádníky. Tento program by napomohl udržet si 

více “stálých“ brigádníků, na které se vedoucí pracovníci ve výrobě mohou spolehnout 

a není nutné je stále kontrolovat.  Další věcí ke zlepšení výroby, jsou skladovací 

prostory. Lze navrhnout nákup vícepatrových paletových regálů o celkové délce 9,6m, 

výšce 3m s kapacitou 45 paletových míst. Cena regálu takového regálu u firmy Profi 

regály Milan Fail vychází na 12260 Kč. (Profiregály, 2013, [online]) S tím by bylo 

vhodné zavedení systému štítků ve skladu materiálu i mimo něj. S vícepatrovými regály 

by došlo ke zvětšení kapacity výrobních i skladovacích prostor, se zavedením štítků by 

se zkrátila průběžná doba výroby, což by dále vedlo ke snižování výrobních nákladů 

a tedy i zvyšování zisku. Častý problémem ve výrobě je také vytíženost zaměstnanců na 

vedoucích pozicích. V případě nahromadění zakázek mnohdy nezvládají dostatečně 

koordinovat práci na projektech. Tento problém doporučuji řešit např. zajištěním 

pracovníka zaměřeného pouze na externí montáže, super hrubá mzda takového 

pracovníka by mohla být 28 140 Kč. Nedocházelo by pak k situacím, kdy jeden 

pracovník má na starosti zároveň výrobní projekt a služební cestu či dovoz materiálu.   

Velmi slabým místem je i interní brigádnický informační systém, který 

v současnosti slouží pouze jako pasivní databáze pro potřeby společnosti. Některé 

moduly jsou nevyužívané. Mezi ně patří aktivní část systému určená k online nahlížení 

na pracovní poptávky od brigádníků či nabídky práce od firmy. Navrhuji zprovoznění 

tohoto modulu, aby se brigádníci mohli samostatně nahlašovat na nabídnutá pracovní 
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místa. Tím by odpadlo neustálé telefonické poptávání brigádníků, které je velmi časově 

i finančně náročné a velmi málo účinné. 

V návaznosti na způsob zpracování ukazatelů a časových řad v této práci 

doporučuji společnosti využívat formulář vytvořený v programu Visual Basic, který 

přispěje ke zjednodušení a urychlení práce s finančními ukazateli. Přidanou hodnotou je 

navíc funkce automatické tvorby grafů z hodnot vypočítaných ukazatelů.  
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo pomocí statistických metod zpracovat a predikovat data 

získaná z účetních výkazů společnosti Authentica, s.r.o. (viz příloha 1). Analýza byla 

aplikována na data z let 2003 až 2011. K analýze dat byl vytvořen formulář v programu 

Microsoft Visual Basic. 

Práce je rozdělena do 3 částí, v první části je uvedena teorie potřebná k dalšímu 

zpracování. V druhé části je nejdříve představena společnost Authentica, s.r.o., dále je 

stručně popsán formulář pro výpočet ukazatelů a následně jsou prezentovány jednotlivé 

výsledky. Na konci druhé části je možné najít porovnání s konkurenční firmou Moravia 

Propag, s.r.o. Třetí částí jsou vlastní návrhy řešení, kde je uvedeno několik doporučení, 

pomocí kterých by podnik mohl zefektivnit výrobu, a tím snížit výrobní náklady. 

Rentabilita aktiv a výsledek hospodaření v minulosti prokazovaly poměrně nestálý 

průběh. Jejich hodnota by měla růst. Doba obratu pohledávek se v průběhu sledovaného 

období zásadně neměnila, udržovala si hodnoty okolo 80 dní. V porovnání s dobou 

obratu závazků je tato hodnota příliš vysoká, pro zlepšení situace by se měly minimálně 

rovnat. Celkové zadlužení a míra samofinancování by měly nabývat hodnoty okolo 

50 %. V roce 2011 se hodnota celkového zadlužení dostala na 40 %, do té doby se 

pohybovala kolem 60 %. Tyto hodnot jsou dle mého v mezích tolerance a není třeba je 

nijak měnit. Všechny druhy likvidity v roce 2011 dosáhly optimální úrovně, což značí, 

že společnost neměla problém se splácením závazků. Altmanův index poukázal na 

zdravou firmu tvořící hodnoty pro své vlastníky. Index IN05 oproti Altmanovu indexu 

v minulosti poukázal na podnik nacházející se v šedé zóně. V roce 2011 se ale i tato 

hodnota dostala nad minimální úroveň charakteristickou pro zdravé firmy. 

Celkově je možné ukazatele společnosti hodnotit kladně. To se prokázalo 

i v porovnání s konkurencí, kde u většiny finančních ukazatelů Authentica, s.r.o. 

prokazovala lepší výsledky. V současnosti dochází k výraznému rozvoji firmy, což je 

možné realizovat díky dobrým ekonomickým výsledkům v posledních letech. 
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PŘÍLOHA   

Tabulka 23: Přehled položek aktiv společnosti Authentica, s.r.o. (vlastní tvorba z dat 

dostupných na Justice.cz) 

Rok 
Aktiva 

celkem 

O ěžná 

aktiva 
Záso y 

Krátkodo é 

pohledávky 

Krátkodo ý 

finanční 

majetek 

Peníze 
Účty 

v  ankách 

2003 2743 2430 0 2314 116 0 116 

2004 10040 8715 0 5870 2845 0 2845 

2005 14246 12553 0 8966 3587 1 3586 

2006 30294 20539 0 17437 3102 1 3101 

2007 36038 25674 0 23984 1690 614 1076 

2008 35519 28025 0 20877 7148 75 7073 

2009 35416 28662 0 23408 5254 1249 4005 

2010 39191 33401 0 28401 5000 1216 3784 

2011 52187 46165 1185 33505 11475 92 11383 

Tabulka 24: Přehled položek pasiv společnosti Authentica, s.r.o. (vlastní tvorba z dat 

dostupných na Justice.cz) 

Rok 
Vlastní 

kapitál 

Nerozdělený 

zisk z 

minulých let 

Cizí 

zdroje 

Krátkodo é 

závazky 

Krátkodo é 

 ankovní 

úvěry 

Krátkodo é 

výpomoci 

Trž y za 

prodej 

z oží 

2003 903 0 1683 1451 0 232 2607 

2004 3422 703 6606 6521 85 0 30564 

2005 5677 2982 8532 8188 0 344 36206 

2006 5930 5477 24269 19301 0 0 73416 

2007 12335 5612 23383 16705 0 2151 101072 

2008 12382 12135 23104 19158 0 355 1108 

2009 14462 11347 20840 18185 0 0 161 

2010 15419 14262 23685 21966 0 0 79 

2011 28082 15199 23189 18912 0 70 0 



 

 

Tabulka 25: Přehled položek výkazu zisku a ztrát společnosti Authentica, s.r.o. (vlast-

ní tvorba z dat dostupných na Justice.cz) 

Rok 
Trž y z prodeje 

výro ků a služe  
Nákladové úroky 

Výsledek 

hospodaření před 

zdaněním 

Ostatní finanční 

náklady 

2003 1790 0 1011 16 

2004 685 0 3546 704 

2005 646 0 2299 232 

2006 1548 0 631 1734 

2007 3592 252 9002 2730 

2008 102765 301 410 3313 

2009 110885 191 3772 1744 

2010 131397 127 1456 3266 

2011 132034 57 16109 1356 

  



 

 

PŘÍLOHA   

Program pro zpracování finančních ukazatelů je k dispozici na přiloženém CD. 


