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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na aplikování statistických metod při zkoumání a 

vyhodnocování ekonomických ukazatelů ve vybrané firmě. V teoretické čísti je 

nastíněna základní problematika týkající se časových řad a v praktické části jsou 

analyzovány základní ekonomické ukazatele. Cílem této práce je zhodnotit současnou 

finanční situaci společnosti, predikovat její budoucí vývoj pomocí trendu vybraných 

statistických metod a pokusit se navrhnout řešení problémů či nedostatků, které jsou 

způsobeny především ekonomickými ukazateli, nedosahujících požadovaných hodnot. 

 

ABSTRACT 

This thesis focused on the application of statistical methods in the examination and 

evaluation of economic indicators in the selected company. The basic issues concerning 

tie series are outlined in the theoretical part and there are basic economic indicators 

analyzed in the practical one. A target of this thesis is to asses the current financial 

situation of this company, to predict its future development using the selected statistical 

methods and to try to suggest a solution to problems and deficiencies that are caused 

mainly by the economic indicators failing to reach the required values. 
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ÚVOD 

Analýza ekonomických ukazatelů by v dnešní době měla být nedílnou součástí každého 

podniku. Každý podnik by totiž velice rád znal předpovědi do budoucnosti, aby mohl 

lépe uspořádat svoje plány. Z důvodu působení externích makroekonomických vlivů se 

budoucí vývoj trhu nedá přesně určit. Přesto je ale v dnešní době možná pomocí 

výpočtů určit jakýsi obecný trend, kde se uvažují nezměněné podmínky, tedy že se 

makroekonomické faktory nebudou razantně měnit. To, že jejich výkyvy při výpočtech 

opomineme, znamená, že výsledek je pouhým odhadem. Tato analýza tedy pomáhá 

predikovat, jak by mohl vypadat vývoj určitých trendů v následujících letech. 

 

Práce se zabývá finanční analýzou společnosti KRC SRO & CO, k. s., ve které je 

provedena analýza finančních ukazatelů. Jedná se však pouze o vybrané ukazatele, 

nikoli o všechny. Při těchto výpočtech je vycházeno především z účetních výkazů, které 

byli společností poskytnuty, v tomto případě se jedná o rozvahy a výkazy zisku a ztrát 

za období 2005 – 2012. 

 

Při samotné analýze je postupováno dle poznatků a vzorců, uváděných v teoretické 

části. Stejně tak je postupováno i při výpočtu charakteristik časové řady daného 

ukazatele a výběru vhodné statistické metody.  

 

Všechny výstupy této práce jsou na samém konci shrnuty a jsou nastíněny návrhy, které 

by mohly odstranit nežádoucí hodnoty. Nežádoucími hodnotami jsou myšleny takové 

hodnoty, které jakýmkoliv způsobem nedosahují takových výsledků, jaké jsou pro daný 

ukazatel stanoveny. 
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1 CÍL PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

1.1 Cíl práce 

Cílem této práce je zhodnotit současnou situaci vybrané firmy podle analýzy vybraných 

ekonomických ukazatelů. Tato analýza je pro podniky velmi dobrá především 

z dlouhodobého hlediska, kdy podnik, který se snaží o dlouholetou prosperitu, musí mít 

přehled nejen o své současné situaci, ale měl by mít přehled i vývoji do budoucích let. 

K tomu mu slouží prognózy, kterých může dosáhnout právě touto vytvořenou finanční 

analýzou. Výstupem by tedy měl být přehled o situaci firmy ve zkoumaných letech a 

následně predikovaný vývoj do let budoucích. Jak bude při této práci postupováno, je 

uvedeno v následujícím odstavci. 

1.2 Metody a postupy zpracování 

Tato práce bude mít tři hlavní části. První část bude teoretická, kde budou popsány jak 

zkoumané ekonomické ukazatele, způsob jejich výpočtů a interpretace, tak i statistické 

metody, potřebné pro zpracování této práce. Druhá část, analytická, se bude zabývat 

samotnými výpočty podle vzorců zpracovaných v teoretické části. Bude provedena 

jejich interpretace, určena vhodná statistická metody a její trend, podle kterého budou 

následně predikovány hodnoty do budoucích let. Na samém konci této části bude 

celkové zhodnocení všech zkoumaných ukazatelů. Třetí část bude obsahovat návrhy, 

které by firmě mohly pomoci k lepší finanční situaci. Návrhy se budou týkat především 

těch ukazatelů, které podle výpočtů nedosáhly doporučených hodnot. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Finanční analýza vybraných ekonomických ukazatelů 

 

2.1.1 Účel finanční analýzy 

Finanční analýzu bychom mohli nazvat jako rozbor údajů, jejichž hlavním zdrojem je 

finanční účetnictví. Analýzou těchto údajů, které jsou obsaženy v účetních výkazech, 

můžou společnosti získávat přehledy o své majetkové, finanční a důchodové situaci. 

Tato analýza potom slouží jako podklady pro finanční rozhodování a řízení účetní 

jednotky.1 

 

Samotná analýza je založena na metodě, kde získaná data třídí a poměřuje mezi sebou 

navzájem. Potom hledá souvislosti mezi daty a určuje se jejich vývoj. Velmi důležitým 

faktem zde je to, že finanční analýza neumožnuje jenom odhalovat působení 

ekonomických a neekonomických faktorů, ale také odhadovat její budoucí vývoj.2 

 

2.1.2 Zdroje finan ční analýzy3 

Rozvaha 

Rozvaha je jedním z povinných součástí účetní závěrky. Jsou v ní obsaženy a podle 

dané vyhlášky uspořádány položky aktiv a pasiv. Formuláře rozvahy obsahují u aktiv 

čtyři sloupce. Jedná se o sloupec Brutto, který udává ocenění jednotlivých majetkových 

složek. Dále sloupec Korekce, který zachycuje oprávky k danému majetku a dva 

sloupce Netto, z nichž jeden udává rozdíl mezi brutto hodnotou a korekcemi a druhý 

hodnotu z minulého roku.  

 

Výkaz zisku a ztrát 

Další povinnou položkou je výkaz zisku a ztrát. Udává přehled výnosů a nákladů, 

kterých účetní jednotka dosáhne a také informuje o výsledku hospodaření. Struktura je 

                                                 
1 MÁČE, M. Účetnictví a finanční řízení, s. 434 
2 SEDLÁCEK, J. Finanční analýza podniku, s. 3 
3 SEDLÁČEK, J. a kol. Základy finančního účetnictví, s. 266 - 267 
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opět přesně vymezena danou vyhláškou. Tento výkaz má oproti rozvaze pouze dva 

sloupce. A to skutečný přehled nákladů a výnosů v daném roce a přehled nákladů a 

výnosů v roce minulém. 

 

Přehled o finančních tocích 

Na rozdíl od předchozích dvou výkazů, tento zdroj finanční analýzy není povinnou 

součástí účetní závěrky. Je ovšem velmi podstatný, jelikož informuje o velmi 

významných údajích týkajících se peněžních příjmů a výdajů daného subjektu. Hlavním 

bodem, který výkaz poskytuje je tzv. peněžní tok, který poskytuje informaci o finanční 

situaci podniku a o jeho platební schopnosti, která je vyhodnocována v analýze pohybu 

peněžních prostředků. Dělí se na tři základní oblasti: 

 

• peněžní toky z provozní činnosti, 

• peněžní toky z investiční činnosti, 

• peněžní toky z finanční činnosti. 

 

2.1.3 Tokové ukazatele4 

Náklady 

Náklady přestavují kategorii vstupů hospodářských prostředků, které vznikají 

spotřebováním majetku, především výrobou výrobků, prodejem zboží a poskytováním 

služeb. Je jimi přímo ovlivňován výsledek hospodaření, poněvadž jejich hlavním cílem 

je zhodnocování aktiv v podobě výnosů. V praxi se lze setkat s rozdělením nákladů do 

různých kategorií. 

 

Mezi nejčastější členění patří zejména tyto: 

• druhové, 

• kalkulační, 

• účelové, 

• dle závislosti na objemu prováděných výkonů, 

• z hlediska změn v podmínkách nákladového procesu, 

                                                 
4 SEDLÁČEK, J. a kol. Základy finančního účetnictví, s. 39-42 
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• dle toho, kolikrát byly v organizační jednotce vynaloženy, 

• z hlediska rozhodování, 

• náklady externí a interní, 

• náklady jednoduché a složené.5 

 

Výnosy 

Výnosy naopak od nákladů představují výstupy z výsledků hospodářské činnosti 

podniku, které jsou určeny k prodeji. Pro podnik znamenají zvýšení aktiv nebo naopak 

snížení pasiv. Stejně jako náklady přímo ovlivňují výsledek hospodaření. Jsou členěny 

dle druhů.  

 

2.1.4 Poměrové ukazatele 

Ukazatele rentability 

Ukazatelé rentability slouží především k hodnocení celkové efektivnosti určité činnosti. 

K jejich výsledkům docházíme z účetních výkazů, především tedy z výkazu zisku a 

ztrát a z rozvahy. Obecně se uvádí, že by měly tyto ukazatele mít rostoucí tendenci, 

nicméně vždy musíme brát v potaz měnící se ekonomiku, kdy může docházet k různým 

výkyvům. 6  

 

Rentabilita celkových vložených aktiv – ROA 

Rentabilita celkových aktiv je ukazatel, který poměřuje zisk s celkovými aktivy, které 

byly investovány do podnikání, a to jak z vlastních, cizích, krátkodobých nebo 

dlouhodobých zdrojů.  

 

��� = ����	
��	. (2.1) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 

Tento ukazatel je nejdůležitější zejména pro vlastníky, kteří kontrolují, zda do 

společnosti jimi vložný kapitál dosahuje alespoň takových hodnot, jakých by se jim 

                                                 
5 HANUŠOVÁ, H. Vnitropodnikové účetnictví, s. 46 
6 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza – metody, ukazatele, využití v praxi, s. 51-52 
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nedostávalo při jiných investicích. Důležitost pozitivního výsledku této rentability 

spočívá především v tom, že investoři nesou nemalé riziko spojené se špatným 

hospodařením podniku.   

 

��� = �����	���í	
	���á�. (2.2) 

 

Rentabilita tržeb – ROS 

Rentabilita tržeb je vztažena k tržbám, které zde charakterizují ohodnocení výkonů 

společnosti za nějaké časové období. 7 

 

��� = ������ž��. (2.3) 

 

Ukazatele zadluženosti 

Zadluženost vyjadřuje skutečnost, že podnik používá k financování svých aktiv a 

činností cizí zdroje, tedy dluh. Používání cizích zdrojů značně ovlivňuje jak výnosnost 

kapitálů akcionářů, tak riziko, jelikož hlavní zájem akcionářů, kteří poskytují rizikový 

kapitál podniku, se soustřeďuje na míru rizika a na míru výnosnosti jimi vloženého 

kapitálu. Proto je pro ně informace o zadluženosti velmi podstatná. 8 

 

Ukazatel věřitelského rizika 

Tento ukazatel je základním ukazatelem zadluženosti. Obecně platí, že s růstem 

hodnoty tohoto ukazatele roste také riziko věřitelů. Je dán vztahem: 

 

���
�á	�	�� ž����� = !��í	����"�	
��		!��
�#. (2.4) 

 

Koeficient samofinancování 

Tento ukazatel je doplňkem ukazatele celkové zadluženosti. Jejich součet by měl 

v konečném propočtu dávat hodnotu 1. Ukazuje, jakou částí jsou aktiva společnosti 

                                                 
7 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 57-59 
8 VALACH, J. a kol. Finanční řízení podniku, s. 86 
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financována vlastními zdroji a je jedním z nejdůležitějších poměrových ukazatelů 

zadluženosti, kterými se hodnotí celková finanční situace.9  

 

Ukazatele likvidity 

Ukazatelé likvidity umožňují sledovat schopnost dané složky podniku přeměnit se bez 

zbytečných ztrát na peněžní hotovost. Vezmeme-li v potaz likviditu celého podniku, pak 

mluvíme o schopnosti včas uhrazovat své platební závazky. Obecně lze tedy říci, že na 

plno dostávat svým závazkům dokáže jen dostatečně likvidní podnik. U těchto 

ukazatelů můžeme říci, že se jedná o podíl toho, čím můžeme platit a toho, co musíme 

zaplatit. 10 

 

Běžná likvidita 

Ukazatel běžné likvidity udává, kolikrát jsou krátkodobé závazky pokryty oběžnými 

aktivy. V oběžných aktivech jsou obsaženy zásoby, u kterých může trvat dlouho, než se 

přemění na peníze. Je to dáno tím, že musí být nejdříve spotřebovány nebo prodány a 

zde se potom může táhnout doba, než dojde k inkasu pohledávek od odběratele. 

 

�ěž�á	��
����		 = ��ěž�á		
��	
�á�
����é	�á	�
�. (2.5) 

 

Obecně se uvádí, že postačující hodnoty tohoto ukazatele se pohybují mezi 1,5 – 2,5. 

 

Pohotová likvidita 

V návaznosti na předchozí ukazatel se snaží napravit jeho nedostatky, tudíž z vylučuje 

z oběžných aktiv zásoby. V praxi je potom velice dobré porovnání těchto dvou 

ukazatelů, díky kterým se může zjistit, jak velkou hodnotu mají v podniku zásoby. 

 

&�ℎ���á	��
����	 = ��ěž�á		
��	 − �á����
�á�
����é	�á	�
� . (2.6) 

 

                                                 
9 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza – metody, ukazatele, využití v praxi, s. 59 
10 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza – metody, ukazatele, využití v praxi, s. 48-49 
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U tohoto ukazatele se doporučená hodnota stanovuje tak, že pro zachování likvidity by 

neměla klesnout pod hodnotu 1. 

 

Okamžitá likvidita 

Ukazatel okamžité likvidity vyjadřuje schopnost podniku hradit okamžitě splatné 

závazky. K dispozici k tomu má peníze a jejich ekvivalenty. 

 

�
	#ž��á	��
����	 = ��ℎ���é	��	����í	�����ř��
��
	#ž��ě	���	��é	�á	�
� . 
 

(2.7) 

U okamžité likvidity se udává, že likvidita je zajištěna při hodnotě minimálně v hranici 

0,2 – 0,5.11 

 

Ukazatele aktivity 

Tyto ukazatele znázorňují informace o tom, jak podnik hospodaří se svými aktivy. 

Důležité je, aby jich bylo právě takové množství, aby jejich nadbytkem nevznikaly 

zbytečné náklady nebo naopak jejich nedostatkem ztráta příležitostí, ze kterých plynou 

výnosy.12 

 

Výsledkem těchto ukazatelů může být doba obrátek nebo obratovost. U doby obrátek se 

jedná většinou o dny a cílem je snižování tohoto ukazatele. Naopak u obratovosti se 

jedná o počet obrátek za určité časové období a snahou je zvyšování neboť vyšší 

hodnoty přinášejí vyšší zisk.13 

 

Obrat celkových aktiv 

 

���	�	!��
�ý!ℎ		
�� = ��č�í	��ž��	
��	 . (2.8) 

 

                                                 
11 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 66 - 67 
12 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 60 
13 LUKÁŠOVÁ, J. ZDRAVÍ FIRMY SI MŮŽE PODNIKATEL VYŘEŠIT SÁM. Podnikatel.cz [online]  
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Obecně se udává, že rozmezí, ve kterém by se hodnota tohoto ukazatele měla 

pohybovat, by mělo být mezi 1,6 – 3. 

  

Doba obratu pohledávek 

 

,��		���	� 	��ℎ���á�
 = ��ℎ���á
�	�	��!ℎ���í!ℎ	��	ℎů����í	��ž�� . (2.9) 

 

 

Doba obratu pohledávek se udává ve dnech a její ideální hodnoty by se měly pohybovat 

přibližně ve stejné době, jako bývají splatnosti faktur. 

 

Doba obratu závazků 

 

,��		���	� 	�á	�
ů = �á	�
�	�	��!ℎ���í!ℎ	��	ℎů����í	��ž�� . (2.10) 

 

Tento ukazatel je stejně jako ukazatel předchozí udáván ve dnech a měl by o něco 

vyšších hodnot, aby se předešlo problémům krátkodobého financování. 

2.1.5 Soustavy ukazatelů 

 

Bankrotní modely 

 

Altmanův model 

Altmanův model patří mezi bankrotní modely soustav ukazatelů, tedy mezi ty, které 

mají informovat o tom, zda je firma v blízké době ohrožena bankrotem. Tato skutečnost 

je dána fakty, že firma již nějakou dobu prokazuje skutečnosti, které jsou pro bankrot 

typické. Jeho hodnota je založena na součtu pěti běžných poměrových ukazatelů, 

kterým je přiřazena různá váha.  

 . = 0,717	34 + 0,847	38 + 3,107	3: + 0,42	3< + 0,998	3>, (2.11) 
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kde: X1 čistý pracovní kapitál / celková aktiva, 

 X2 nerozdělený zisk / celková aktiva, 

 X3 EBIT / celková aktiva, 

 X4 základní kapitál / cizí zdroje, 

 X5               tržby / celková aktiva. 14 

 

Tab. 1: Hranice pro předvídání finanční situace (zdroj15) 

Z > 2,9 
můžeme předpovídat uspokojivou finanční 

situaci 

1,2 < Z ≤ 2,9 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

Z ≤ 1,2 firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

 

IN05 

Index IN05 se kromě toho, zda podniku v nejbližší době hrozí bankrot, zabývá i tím, 

zda tvoří hodnotu pro své vlastníky. Stejně jako u Altmanova modelu je hodnota tohoto 

ukazatele stavěna na ukazatelích dílčích koeficientů, kterým je přiřazena určitá váha. 

Nicméně na rozdíl od Altmanova modelu můžeme jako nedostatek tohoto indexu 

spatřovat v tom, že nemá nezávislou a léty ověřenou pravděpodobnostní charakteristiku, 

která určuje přesnost nebo úspěšnost. Předpokládat o bankrotu zde lze s přesností až 

70%. Rovnice IN05 je dána vztahem: 

 �?05 = 0,13A4 + 0,04A8 + 3,97A: + 0,21A< + 0,09A>, (2.12) 

 

 

kde: x1 Celková aktiva/Cizí zdroje, 

 x2 EBIT/Nákladové úroky, 

 x3 EBIT/Celková aktiva, 

 x4 Výnosy/Celková aktiva, 

 x5 Oběžná aktiva/(Krátkodobé závazky + krátkodobé BÚ). 16 

                                                 
14 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza – metody, ukazatele, využití v praxi, s. 73 
15 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 110 
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Tab. 2: Hodnoty pro výslednou klasifikaci indexu IN05 (zdroj17) 

IN > 1,6 můžeme předvídat uspokojivou finanční situaci 

0,9 < IN ≤ 1,6 „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků 

IN ≤ 1,6 firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

 

2.2 Teorie časových řad 

2.2.1 Základní pojmy 

 

Časovou řadou rozumíme posloupnosti věcně a prostorově srovnatelných pozorování, 

tedy řadu hodnot určitého ukazatele, kde jeho věcná náplň a prostorové vymezení musí 

být shodné v celém sledovaném období. 18 19 

 

Každá časová řada je uspořádána z hlediska času od minulosti do přítomnosti. Její 

analýzou se rozumí soubor metod, díky kterému můžeme zjistit příslušné události, ke 

kterým ve zkoumaném období došlo a dokonce i predikovat budoucí vývoj. 20 21 

 

2.2.2 Druhy časových řad 

 

Časové řady podle rozhodného časového hlediska dělíme na intervalové a okamžikové. 

 

Intervalové časové řady 

Intervalové časové řady nám poskytují údaje za určitý časový interval, kterým může být 

například den, měsíc nebo rok. Těmito údaji jsou ukazatelé, které nám udávají, kolik 

případů, činností a věcí vzniklo nebo zaniklo za tento časový interval. Je logické, že 

                                                                                                                                               
16 ZIKMUND, M. IN05 – BANKOVNÍ INDEX Z ČESKA, KTERÝ FUNGUJE NA ČESKÉ FIRMY. 
Businessvize [online].  
17 SEDLÁČEK, J. Finanční analýza podniku, s. 111 
18 SEGER, J. a R. HINDLS. Statistické metody v tržním hospodářství, s. 257 
19 BLATNÁ, D. Metody statistické analýzy, s. 40 
20 SEGER, J. a R. HINDLS. Statistické metody v tržním hospodářství, s. 257 
21 BLATNÁ, D. Metody statistické analýzy, s. 40 
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velikost těchto ukazatelů je přímo úměrná velikosti intervalu. Většinou tedy můžeme 

říci, že čím delší je časový interval, tím větší je ukazatel. Ze zjištěných údajů lze 

sestavovat součty za více období, což u okamžikových časových řad nelze. Součtem 

můžeme získat kumulativní časové řady, díky kterým můžeme vidět, jaké výše dostáhl 

sledovaný údaj ve sledovaném období. 22 

 

Průměrná hodnota ukazatelů se spočítá jako aritmetický průměr jednotlivých hodnot 

ukazatele a je dána vzorcem 

 

�B = 1�C�DE
DF4 . (2.13) 

 

Okamžikové časové řady 

Okamžikové časové řady znázorňují, kolik skutečností, věcí a případů existuje 

v konkrétním stanoveném okamžiku. Součet oproti intervalový časovým řadám zde 

nedává smysl, tudíž průměry okamžikových řad počítáme pomocí chronologického 

průměru. 23 

 

2.2.3 Charakteristiky časové řady24 

 

První diference 

První diference je nejjednodušší charakteristikou časových řad. Určuje, o kolik se 

změnila hodnota časové řady oproti předcházejícímu období. Jejich hodnotu získáme 

jako rozdíl dvou po sobě jdoucích hodnot dané časové řady, tedy pomocí vzorce: 

 �DG�H = �D − �DI4, � = 2,3,… , �4 . (2.14) 

 

  

                                                 
22 STRÁDALOVÁ, J. a K. KUBÁTOVÁ. Vybrané kapitoly ze statistiky I. s. 130 - 136 
23 STRÁDALOVÁ, J. a K. KUBÁTOVÁ. Vybrané kapitoly ze statistiky I. s. 130 - 136 
24 KROPÁČ, J. Statistika B. s.119  



22 
 

Průměr prvních diferencí 

Další charakteristikou je průměr prvních diferencí, který vychází z prvních diferencí. 

Ukazuje nám, o kolik se hodnota časové řady v průměru změnila za daný časový 

interval. Je počítán podle vzorce: 

�G�H4BBBBBBBB = 1� − 1C �DG�H = �E − �4� − 14
E
DF8 . (2.15) 

 

Koeficient růstu 

Koeficient růstu určuje rychlost změn hodnot časových řad. Vyjadřuje, kolikrát se 

zvýšila hodnota časové řady oproti předchozímu období. Vypočítá se jako poměr po 

sobě jdoucích hodnot časové řady pomocí vzorce: 

 


DG�H = �D�DI4 , � = 2,3,… , �. (2.16) 

 

Průměrný koeficient růstu 

Tento koeficient je spojen s ukazatelem předchozím a vyjadřuje průměrnou změnu 

koeficientů růstu za zkoumané časové období. Je počítán jako geometrický průměr 

podle vzorce: 

 


KG�HBBBBBBB = LM
DG�HE
DF8

NOP = Q�E�4NOP . (2.17) 

 

2.2.4 Dekompozice časových řad 

„Hodnoty časové řady, zejména z ekonomické praxe, mohou být rozděleny na několik  

složek. Jestliže jde o tzv. aditivní dekompozici, lze hodnoty yi  časové řady vyjádřit pro  

čas ti, i=1,2,…,n, součtem yi = Ti + Ci + Si + ei, kde jednotlivé sčítance vyjadřují: 
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- Ti – hodnotu trendové složky, 

- Si –  hodnotu sezónní složky, 

- Ci – hodnotu cyklické složky, 

- ei – hodnotu náhodné složky.“ 25  

 

Trendová složka 

Trend je hlavní tendence dlouhodobého vývoje hodnot analyzovaného ukazatele za 

určitou dobu. Může být rostoucí nebo klesající. Hodnoty tohoto ukazatele mohou také 

kolísat kolem určité úrovně, kde by se potom jednalo o časovou řadu bez trendu. 

 

Sezónní složka 

Sezónní složkou je myšlena odchylka od trendové složky, která se pravidelně opakuje. 

Vyskytuje se u časových řad, který mají periodicitu do jednoho roku. Příčiny kolísání 

mohou být způsobeny například změnou ročního období nebo vlivem společenských 

zvyklostí. 

  

Cyklická složka 

U této složky se jedná o kolísání z dlouhodobého hlediska, tedy doby delší než jeden 

rok. Na kolísání může mít vliv ekonomický cyklus, cyklus demografický, inovační nebo 

také plánovací.  

 

Náhodná složka 

Náhodnou složku nelze popsat žádnou funkcí času. Tato složka je zbývající složkou po 

vyloučení všech předchozích. Zdrojem bývají drobné příčiny, které na sobě nejsou 

vzájemně závislé. Chování této složky lze popsat pravděpodobnostně.26 

  

                                                 
25 KROPÁČ, J. Statistika B. s. 122 
26 SEGER, J. a R. HINDLS. Statistické metody v tržním hospodářství. s. 267 
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2.3 Regresní analýza 

 

2.3.1 Charakteristika a cíle regresní analýzy 

Regresní analýza je základní statistická metoda, zabývající se zkoumání závislostí mezi 

numerickými znaky. Východiskem k popisu statistických závislostí jsou pochopitelně 

statistické údaje. Tyto údaje můžeme získat různými způsoby, jako například 

pozorováním n statistických jednotek, kde soubor musí být časově, věcně i prostorově 

vymezen, dále pozorováním statistické jednotky v n časových okamžicích či 

intervalech. Anebo, tato pozorování vznikla n-násobným opakováním určitého pokusu, 

prováděného za stejných nebo přibližně stejných podmínek. 27 

 

2.3.2 Regresní přímka 

Regresní přímka slouží jako nejjednodušší metody nalezení křivky závislosti proměnné 

y na proměnné x. Ke každé variantě nezávisle proměnné se přiřadí podmíněný průměr 

závisle proměnné y. 28 

 

Nejjednodušší případ regresní úlohy nastane tehdy, kdy je regresní funkce η(x) 

vyjádřena přímkou, tzn.: � = RGAH = S4 + S8A. (2.18) 

 

Náhodnou veličinou Yi při nastavené příslušné hodnotě proměnné xi, můžeme tedy 

vyjádřit jako součet funkce η(x a „šumu“ ei pro úroveň xi, tj.: 
29 

 TD = RGADH + �D = S4 + S8AD + �D . (2.19) 

 

K odhadům parametrů trendových, lineárních funkcí v parametrech používáme metodu 

nejmenších čtverců. Ta definuje jako nejlepší z možných regresních přímek takovou, 

                                                 
27 SEGER, J. a R. HINDLS. Statistické metody v tržním hospodářství. s. 257 
28 STRÁDALOVÁ, J. a K. KUBÁTOVÁ. Vybrané kapitoly ze statistiky I .s. 100 
29 KROPÁČ, J. Statistika B, s. 80 
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která má součet čtverců odchylek teoretických hodnot závisle proměnné od 

empirických, minimální. 30 

 

Tato minimalizující funkce je dána vztahem: 

 

�GS4, S8H =CG�D − �4 − �8ADH8E
DF4 . (2.20) 

 

Odhady koeficientů β1 a β 2 regresní přímky, b1 a b2, které hledáme, určíme tak, že 

vypočteme parciální derivace funkce S (b1, b2) podle proměnných a získané derivace 

položíme rovny 0 a následně dostaneme tzv. „soustavu normálních rovnic“. 

 

C�DE
DF4 = � ∙ 	�4 +	CAD ∙ 	�8E

DF4 	, 
CAD�DE
DF4 =	CAD8 ∙ 	�4E

DF4 +	CAD8 	 ∙ 	 �8E
DF4 	. (2.21) 

 

Z této soustavy jsme dále schopni vypočítat koeficienty pomocí vzorců: 

 

�8 = ∑ AD�D − �A̅�BEDF4∑ AD8 − �A̅8EDF4 , �4 = �B −	�8A̅	, (2.22) 

kde x resp. y znamenají výběrové průměry, pro které platí: 

 

A̅ = 	 1�	CADE
DF4 ; 		� = 	 1�C�DE

DF4 . (2.23) 

 

  

                                                 
30 STRÁDALOVÁ, J. a K. KUBÁTOVÁ. Vybrané kapitoly ze statistiky I, s. 104 
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Odhad regresní přímky, který se označuje RY (x), je dán vztahem: 

 R̂GAH = �8 + �8A. (2.24) 

 

2.3.3 Další typy regresních funkcí31 

 

Parabolická regrese 

 RGAH = S4 + S8A + S:A8. 
 

(2.25) 

 

Hyperbolická regrese 

 RGAH = 	S4 +	S8AI4. (2.26) 

 

Polynomická regrese 

Polynomická regrese je zobecněním regrese předchozí, parabolické. 

 RGAH = S4 + S8A + S:A8 +⋯+ S\A\. 
 

(2.27) 

Exponenciální regrese 

Exponenciální regrese e jednou z nejznámějších a nejpoužívanějších regresních funkcí, 

která je nelineární v parametrech. Dá se ovšem pomocí linearizující transformace na 

funkci lineární převést. 

 RGAH = S4 ∙ S8] . 
 

(2.28) 

 

Mocninná regrese RGAH = S4 ∙ A^_ . 
 

(2.29) 

                                                 
31 HINDLS, R., S. HRONOVÁ a J. SEGER. Statistika pro ekonomy, s. 185 - 198 
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2.3.4 Volba regresní funkce32 

 

Regresní analýza má mnoho úloh. Jednou z nich je posouzení vhodnosti zvolené 

regresní funkce pro vyrovnání zadaných dat. Nejvhodnější charakteristikou, kterou 

můžeme posoudit správnost zvolení regresní funkce a do jaké míry vystihuje závislost 

mezi závisle a nezávisle proměnnou, je index determinace. Tato charakteristika se 

označuje I2 a bývá nejčastěji vyjádřena vzorcem: 

 

�8 = �Ỳ�a 	����	�8 = 1 − �a − R̂�a 	. 
 

(2.30) 

 

Tento koeficient nabývá hodnot pohybujících se mezi 0 – 1. Přesnost vybrané regresní 

funkce je nejvyšší v hodnotě 1. Tudíž čím je hodnota blíže 1, tím je regresní závislost 

těsnější a naopak. Nejčastěji jsou interpretace této hodnoty uváděny v %. 

                                                 
32 KROPÁČ, J. Statistika B, s. 102 
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3 ANALÝZA SOU ČASNÉ SITUACE 

Na začátku praktické části budou uvedeny informace o firmě, která byla pro tuto práci 

vybrána. 

 

Následně budou uvedeny a interpretovány výpočty, které byly dosaženy na základě 

účetních výkazů poskytnutých firmou, vztahujících se k létům 2005 – 2012. 

3.1 Představení společnosti33 

 

Základní informace34 

 

Název: KRC SRO & CO, k. s. 

Sídlo: Čs. Armády 1069, 564 01 Žamberk 

IČ: 274 74 879 

Právní forma:  komanditní společnost 

Webové stránky: www.krc-ks.cz 

 

Předmět podnikání 

• výroba elektronických součástek 

• zprostředkování obchodu a služeb 

• skladování zboží a manipulace s nákladem 

 

Společnost se specializuje především na výrobu výkonových drátových rezistorů pro 

velice široké spektrum průmyslových aplikací včetně jejich příslušenství. Jako ochranná 

vrstva pro tyto výrobky výrobní závod používá glazuru (smalt) nebo speciální 

cementový tmel, který je vyvinutý mateřskou společností KRAH. Všechny tyto 

výrobky, rezistory a kabely v oblasti automotive jsou také dodávány všem mateřským a 

sesterským společnostem KRAH GROUP. 

 

                                                 
33 Internetové stránky společnosti KRC – KS [online]. 
34 MINISTERSTVO FINANCÍ. Administrativní registr ekonomických subjektů [online]. 
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Skupina KRAH GROUP 

Společnost KRC SRO & CO, k. s. je součástí skupiny KRAH GROUP, která je přední 

výrobce drátových, výkonových rezistorů. Celá skupina společně s více než 1600 

pracovníky v 10 zemích světa pracují na vývoji těchto rezistorů různých velikostí a 

výkonů. 

 

 

Obr. 1: Působnost skupiny KRAH GROUP (zdroj35) 

 

KRAH Group sídlí v německém městě Drolshagen a byla založena v roce 1970. Jejich 

výrobní program zahrnuje, kromě rezistorů, elektronické součástky, zejména odpory 

vodičů a sestav odpor elektro-mechanický, a kabelové navijáky. Společnost ihned po 

svém založení zjistila, že na globálním trhu by měla mnohem větší možnosti a tudíž 

z trhu lokálního prorazila nejen do zemí Evropy, ale taky Asie, Severní a Jižní Ameriky 

a může tak ve všech těchto zemích svým zákazníkům prostřednictvím svých výrobních 

závodů poskytovat svoje produkty certifikované kvality. 

 

                                                 
35 Internetové stránky společnosti – KRAH – GRUPPE [online]. 
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Mimo jiné se výrobky společnosti KRC SRO & CO, k. s. a celé skupiny KRAH 

používají v automobilovém průmyslu. Na co přesně se specializují je uvedeno 

v následujícím obrázku. 

 

 

Obr. 2: Působnost skupiny KRAH GROUP (zdroj36) 

 

3.2 Historie společnosti 

Společnost byla založena dne 26. 4. 2005 v Jablonném nad Orlicí společenskou 

smlouvou, jakožto společný podnik pro výrobu elektrotechnických součástek 

společníků společnosti ELTES CZ s.r.o., německé M. Krah Elektrotechnische Fabrik 

GmbH & Co. KG a slovinské RESISTEC UPR d.o.o. & Co.k.d. 

 

V roce 2006, přesněji 6. 1., došlo k prodeji vlastnického podílu ELTES CZ s.r.o. 

společnosti M. Krah Elektrotechnische Fabrik GmbH & Co. KG. O rok později došlo ke 

strategickému rozhodnutí společnosti o změně sídla. Poté, co byla dokončena 

rekonstrukce prostor, tedy výroba přešla do městě Žamberk. 

                                                 
36 Internetové stránky společnosti – KRAH – GRUPPE [online]. 
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Díky tomu, že se společnost stala součástí skupiny KRAH u ní dochází k rozšíření 

portfolia a know-how výroby pasivních elektronických součástek bývalého 

koncernového podniku TESLA Jablonné nad Orlicí a sortimentů výrobků vyráběných 

KRAH GROUP ve svých závodech v Evropě, Asii a Jižní Americe. 

 

3.3 Výsledky analýzy jednotlivých ukazatelů 

Následující část práce je věnována samotným výpočtům, které jsou uskutečněny na 

základě účetních výkazů za roky 2005 -2012, které byly poskytnuty vybranou, výše 

prezentovanou společností. Jelikož tato práce vzniká částečně v průběhu roku 2013, 

není tu tento rok prezentován.  

Jednotlivé výsledky jsou znázorněny v grafech a následně vyrovnány vybranou 

metodou regresní analýzy. U každého ukazatele je poté určena i predikce pro budoucí 

dva roky. 

 

3.3.1 Náklady 

Pro analýzu nákladů se vychází z dat účetních výkazů společnosti za předem stanovené 

období. 

 

Tab. 3: Celkové náklady v letech 2005 – 2012 (zdroj 37) 

ROK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Náklady 

v tis. Kč 
17 322 30 248 39 848 38 122 27 096 39 368 43 806 53 102 

 

  

                                                 
37 Zpracováno dle: Příloha č. 2 
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Charakteristika časové řady 

Pro výpočet prvních diferencí je použit vzorec (2.14) a pro koeficienty růstu vzorec 

(2.16) 

 

Tab. 4: Vývoj celkových nákladů v letech 2005 – 2012 (vlastní zpracování) 

I Roky yi 1di(y) k i(y) 

1 2005 17 322 / / 

2 2006 30 248 12 926 1,746 

3 2007 39 848   9 600 1,317 

4 2008 38 122 -1 726 0,957 

5 2009 27 096 -11 026 0,711 

6 2010 39 368   12 272 1,453 

7 2011 43 806     4 438 1,113 

8 2012 53 102     9 296 1,212 

 

Dalším krokem je výpočet průměru intervalové řady podle vzorce (2.15): 

�B = 18 ∙C�D, �B = 36	114	���. cč. 
Průměrné náklady v letech 2005 – 2012 byly přibližně 36 114 000 Kč. 

 

 

Abychom zjistili, o kolik se hodnota časové řady za vybraný časový interval změnila, 

musí se spočítat průměr prvních diferencí, který se vypočítá podle vzorce (2.14): 

 �G�H4BBBBBBBB = G53	102 − 17	322H/(8-1), 	 �G�H4BBBBBBBBB = 5	111,429	���. cč. 
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Během sledovaného období (2005 - 2012) rostly náklady každý rok v průměru o 

5 111 429 Kč. 

 

Poslední ukazatel, který je spočítán, je průměrný koeficient růstu, který udává 

průměrnou změnu za jednotkový interval. Je vypočítán podle vzorce (2.17): 

 


G�HBBBBBB = Q53	10217	322eOP , 

G�HBBBBBB = 1,1736. 
 

Během sledovaného období rostly náklady každý rok v průměru o 17.36%. 

 

Volba regresní funkce 

Pro vyrovnání celkových nákladů byla zvolená mocninná regrese, vypočítaná dle 

vzorce (2.29) a prostřednictvím programu MS Excel byl zjištěn tvar regresní funkce: 

 	f = gh	ijk ∙ lm,ngno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Vývoj celkových nákladů vyrovnaný mocninnou regresí (vlastní zpracování) 
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Mocninná funkce, která je v grafu tučně zvýrazněná, byla vybrána na základě 

vypočítání indexu determinace, jako nejlépe vyhovující regresní funkce.  

Index determinace u této přímky je I2 = 0,7076 což znamená, že 70,76% hodnot lze 

vysvětlit tímto modelem. 

 

Pomocí této regrese se může odhadnout vývoj nákladů pro následující roky, v našem 

případě pro rok 2013 a 2014: 

 

ŷ (2013) = 49 416,33,  

ŷ (2014) = 51 622,80. 

 

Pokud bude časová řada pokračovat podle dosavadního vývoje, budou se náklady v roce 

2013 pohybovat okolo 49 416 330 Kč a v roce 2014 přibližně okolo 51 622 800 Kč. 

 

3.3.2 Výnosy 

Stejně jako u analýzy nákladů, se i u analýzy výnosů vychází v účetních výkazů 

poskytnutých firmou za vybrané období. Jsou zde obsaženy všechny výnosy, tudíž se 

jedná o výnosy celkové. 

 

Tab. 5: Celkové výnosy v letech 2005 – 2012 (zdroj 38) 

ROK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Výnosy 

v tis.Kč 
16585 28779 37083 36594 25858 40894 46480 55752 

 

  

                                                 
38 Zpracováno dle: Příloha č. 2 



35 
 

Charakteristika časové řady 

Pro výpočet prvních diferencí je použit vzorec (2.14) a pro koeficienty růstu vzorec 

(2.16) 

 

Tab. 6: Vývoj celkových výnosů v letech 2005 – 2012 (vlastní zpracování) 

I Roky yi 1di(y) k i(y) 

1 2005 16 585 / / 

2 2006 28 779 12 194 1,7352 

3 2007 37 083 8 304 1,2885 

4 2008 36 594 -489 0,9868 

5 2009 25 858 -10 736 0,7066 

6 2010 40 894 15 036 1,5815 

7 2011 46 480 5 586 1,1366 

8 2012 55 752 9 272 1,1995 

 

Dalším krokem je výpočet průměru intervalové řady podle vzorce (2.13): 

�B = 18 ∙C�D, �B = 36	003,125		���. cč. 
Průměrné výnosy v letech 2005 – 2012 byly přibližně 36 003 125 Kč. 

  

Abychom zjistili, o kolik se hodnota časové řady za vybraný časový interval změnila, 

musí se spočítat průměr prvních diferencí, který se vypočítá podle vzorce (2.15): 

 �G�H4BBBBBBBB = G55	752 − 16	585H/(8-1), 	 �G�H4BBBBBBBBB = 5	595,286	���. cč. 
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Během sledovaného období (2005 -2012) vzrostly výnosy každý rok v průměru o 5 595 

286 Kč. 

 

Poslední ukazatel, který je spočítán, je průměrný koeficient růstu, který udává 

průměrnou změnu za jednotkový interval. Je vypočítán podle vzorce (2.17): 

 


G�HBBBBBB = Q55	75216	585 ,eOP
 


G�HBBBBBB = 1,1891. 
 

Během sledovaného období rostly náklady každý rok v průměru o 18,91%. 

 

Volba regresní funkce 

Pro vyrovnání celkových nákladů byla zvolena lineární regrese, vypočítaná dle vzorce 

(2.27) a prostřednictvím programu MS Excel byl zjištěn tvar regresní funkce: 

 f = npkq, il + goqpj. 
 

 

Graf 2: Vývoj celkových výnosů vyrovnaný lineární regresí (vlastní zpracování) 
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Lineární regrese, která je v grafu tučně zvýrazněná, byla vybrána na základě vypočítání 

indexu determinace, jako nejlépe vyhovující regresní funkce.  

Index determinace u této přímky je I2 = 0,7433 což znamená, že 74,33% hodnot lze 

vysvětlit tímto modelem. 

 

Pomocí této regrese se může odhadnout vývoj výnosů pro následující roky, v našem 

případě pro rok 2013 a 2014: 

 

ŷ (2013) = 55 469,  

ŷ (2014) = 59 795. 

 

Pokud bude časová řada pokračovat podle dosavadního vývoje, budou se výnosy v roce 

2013 pohybovat okolo 55 469 000 Kč a v roce 2014 přibližně okolo 59 795 000 Kč. 

 

3.3.3 Zadluženost 

V následujících tabulkách jsou uvedeny hodnoty celkové zadluženosti a koeficientu 

samofinancování v letech 2005 – 2012. Jsou vypočteny charakteristiky jejich časové 

řady a následně určen trend pro vyrovnání těchto řad.  

 

Celková zadluženost 

 

Tab. 7: Celková zadluženost v letech 2005 – 2012 (zdroj) 

ROK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková 

zadluženost 

v % 

14,349 21,479 32,571 38,462 52,997 47,318 47,690 39,150 
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Charakteristika časové řady 

Pro výpočet prvních diferencí je použit vzorec (2.14) a pro koeficienty růstu vzorec 

(2.16) 

 

Tab. 8: Vývoj celkové zadluženosti v letech 2005 – 2012 (vlastní zpracování) 

i Roky yi 1di(y) k i(y) 

1 2005 14,349 / / 

2 2006 21,479 7,13 1,4969 

3 2007 32,571 11,092 1,5164 

4 2008 38,462 5,891 1,1809 

5 2009 52,997 14,535 1,3779 

6 2010 47,318 -5,679 0,8928 

7 2011 47,690 0,372 1,0079 

8 2012 39,150 -8,54 0,8209 

 

Dalším krokem je výpočet průměru intervalové řady podle vzorce (2.13): 

�B = 18 ∙C�D, �B = 36,752	%. 
Celková zadluženost se v letech 2005 – 2012 pohybovala v průměru přibližně okolo 

36,752 %. 

 

 

Abychom zjistili, o kolik se hodnota časové řady za vybraný časový interval změnila, 

musí se spočítat průměr prvních diferencí, který se vypočítá podle vzorce (2.15): 

 �G�H4BBBBBBBB = G39,150 − 14,349H/(8-1), 	 �G�H4BBBBBBBBB = 3,543	%. 
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Během sledovaného období (2005 - 2012) vzrostla celková zadluženost každý rok 

v průměru o 3,543 %. 

 

Poslední ukazatel, který je spočítán, je průměrný koeficient růstu, který udává 

průměrnou změnu za jednotkový interval. Je vypočítán podle vzorce (2.17): 

 


G�HBBBBBB = Q39,15014,349eOP , 

G�HBBBBBB = 1,154. 
 

Během sledovaného období rostla celková zadluženost každý rok v průměru o 15,4%. 

 

Volba regresní funkce 

Pro vyrovnání ukazatele celkové zadluženosti byla zvolená polynomická regrese, 

vypočítaná dle vzorce (2.27) a prostřednictvím programu MS Excel byl zjištěn tvar 

regresní funkce: 

 	f = −m, mgqglk + m, gjhl − m, mqpp. 

 

 

Graf 3: Vývoj celkové zadluženosti vyrovnaný polynomickou regresí (vlastní 

zpracování) 
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Polynomická regrese, která je v grafu tučně zvýrazněná, byla vybrána na základě 

vypočítání indexu determinace, jako nejlépe vyhovující regresní funkce.  

Index determinace u této přímky je I2 = 0,9297 což znamená, že 92,97% hodnot lze 

vysvětlit tímto modelem. 

 

Pomocí této regrese se může odhadnout vývoj nákladů pro následující roky, v našem 

případě pro rok 2013 a 2014: 

 

ŷ (2013) = 33,46%,  

ŷ (2014) = 22,67%. 

 

Pokud bude časová řada pokračovat podle dosavadního vývoje, bude se celková 

zadluženost v budoucích letech pohybovat v roce 2013 okolo 33,46% a v roce 2014 

okolo 22,67%. 

 

Koeficient samofinancování 

 

Tab. 2: Koeficient samofinancování v letech 2005 – 2012 (vlastní zpracování) 

ROK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Koef. 

Samof. 
85,651 78,521 67,429 61,538 47,003 52,682 52,310 60,850 

 

Charakteristika časové řady 

Pro výpočet prvních diferencí je použit vzorec (2.14) a pro koeficienty růstu vzorec 

(2.16) 
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Tab. 2: Vývoj koeficientu samofinancování v letech 2005 – 2012 (vlastní zpracování) 

i Roky yi 1di(y) k i(y) 

1 2005 85,651 / / 

2 2006 78,521 -7,130 0,917 

3 2007 67,429 -11,092 0,859 

4 2008 61,538 -5,891 0,913 

5 2009 47,003 -14,535 0,764 

6 2010 52,682 5,679 1,121 

7 2011 52,310 -0,372 0,993 

8 2012 60,850 8,540 1,163 

 

Dalším krokem je výpočet průměru intervalové řady podle vzorce (2.13): 

�B = 18 ∙C�D, �B = 63,242	%. 
 

Průměrný koeficient samofinancování v letech 2005 – 2012 se pohyboval přibližně 

okolo 63,242 %. 

  

Abychom zjistili, o kolik se hodnota časové řady za vybraný časový interval změnila, 

musí se spočítat průměr prvních diferencí, který se vypočítá podle vzorce (2.15): 

 �G�H4BBBBBBBB = G60,850 − 85,621H/(8-1) 	 �G�H4BBBBBBBBB = −3,543	%. 
Během sledovaného období (2005 -2012) klesal koeficient samofinancování každý rok 

v průměru o 3,543 %. 
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Poslední ukazatel, který je spočítán, je průměrný koeficient růstu, který udává 

průměrnou změnu za jednotkový interval. Je vypočítán podle vzorce (2.17): 

 


G�HBBBBBB = Q60,85085,651eOP , 

G�HBBBBBB = 0,9523. 
 

Během sledovaného období (2005 – 2012) klesal koeficient samofinancování každý rok 

v průměru o 4,73%. 

 

Volba regresní funkce 

Pro vyrovnání koeficientu samofinancování byla zvolena polynomická regrese, 

vypočítaná dle vzorce (2.27) a prostřednictvím programu MS Excel byl zjištěn tvar 

regresní funkce: 

  f = g, qmjjlk − gj, ihol + gmq, pp. 
 

 

Graf 4: Vývoj koeficientu vyrovnaný polynomickou regresí (vlastní zpracování) 

Polynomická funkce, která je v grafu tučně zvýrazněná, byla vybrána na základě 

vypočítání indexu determinace, jako nejlépe vyhovující regresní funkce.  
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Index determinace u této přímky je I2 = 0,9297 což znamená, že 92,97% hodnot lze 

vysvětlit tímto modelem. 

 

Pomocí této regrese se může odhadnout vývoj nákladů pro následující roky, v našem 

případě pro rok 2013 a 2014: 

 

ŷ (2013) = 66,54%,  

ŷ (2014) = 77,33%. 

 

Pokud bude časová řada pokračovat podle dosavadního vývoje, bude se koeficient 

samofinancování v budoucích letech pohybovat v roce 2013 okolo 66,54% a v roce 

2014 okolo 77,33%. 

 

3.3.4 Rentabilita 

Z ukazatelů rentability jsou zde uvedeny dva. Jde o rentabilitu celkových vložených 

aktiv (ROA) a rentabilitu vlastního kapitálu (ROE). Pro výpočty v jednotlivých letech 

jsou použity vzorce (2.1) a (2.2). 

 

Tab. 9: Rentabilita v letech 2005 – 2012 (zdroj) 

ROK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ROA v 

% 
-4,599 -9,462 -19,586 -11,844 -8,668 9,687 9,146 12,777 

ROE v 

% 
-5,371 -12,053 -29,265 -19,293 -18,527 18,592 17,671 20,997 

 

Charakteristika časové řady pro ROA 

Pro výpočet prvních diferencí je použit vzorec (2.14). Koeficient růstu zde není možné 

počítat, jelikož se zde musí vycházet z kladných hodnot a naše výchozí hodnoty jsou 

záporné. Je to dáno záporným výsledkem hospodaření v počátečních letech, který je ve 

vzorcích používán, a tudíž nelze koeficient růstu určit. 

 

Z tohoto důvodu tedy nebude počítán ani průměrný koeficient růstu. 
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Tab. 10: Vývoj ROA v letech 2005 – 2012 (vlastní zpracování) 

i Roky yi 1di(y) 

1 2005 -4,599 / 

2 2006 -9,462 -4,863 

3 2007 -19,586 -10,124 

4 2008 -11,844 7,742 

5 2009 -8,668 3,176 

6 2010 9,687 18,355 

7 2011 9,146 -0,541 

8 2012 12,777 3,631 

 

Dalším krokem je výpočet průměru intervalové řady podle vzorce (2.13): 

�B = 18 ∙C�D, �B = −2,819	%. 
 

ROA se v letech 2005 – 2012 pohybovala v průměru přibližně okolo -2,819 %. 

 

Abychom zjistili, o kolik se hodnota časové řady za vybraný časový interval změnila, 

musí se spočítat průměr prvních diferencí, který se vypočítá podle vzorce (2.15). 

 �G�H4BBBBBBBB = G12,777 − G−4,599H/(8-1), 	 �G�H4BBBBBBBBB = 2,482	%. 
 

Během sledovaného období (2005 - 2012) vzrostla ROA každý rok v průměru o 2,482 

%. 
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Graf 5: Vývoj rentability celkových vložených aktiv (vlastní zpracování) 

 

Vývoj této časové řady nelze vyrovnat žádnou vhodnou funkcí, protože nemá zjevný 

trend. Její průběh kolísá okolo hodnoty 2,482, lze tedy předpokládat, že se bude takto 

vyvíjet i v letech budoucích. 

 

Charakteristika časové řady pro ROE 

Pro výpočet prvních diferencí je použit vzorec (2.14). Ani zde se ovšem z důvodu 

záporných počátečních hodnot nebude počítat koeficient růstu a poté tedy ani průměrný 

koeficient růstu. 
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Tab. 11: Vývoj ROE v letech 2005 – 2012 (vlastní zpracování) 

i Roky yi 1di(y) 

1 2005 -5,371 / 

2 2006 -12,053 -6,682 

3 2007 -29,265 -17,212 

4 2008 -19,293 9,972 

5 2009 -18,527 0,766 

6 2010 18,592 37,119 

7 2011 17,671 -0,921 

8 2012 20,997 3,326 

 

Dalším krokem je výpočet průměru intervalové řady podle vzorce (2.13): 

�B = 18 ∙C�D, �B = −3,406	%. 
ROE se v letech 2005 – 2012 pohybovala v průměru přibližně okolo -3,406 %. 

 

 

Abychom zjistili, o kolik se hodnota časové řady za vybraný časový interval změnila, 

musí se spočítat průměr prvních diferencí, který se vypočítá podle vzorce (2.15). 

 �G�H4BBBBBBBB = G20,997 − G−5,371HH/(8-1), 	 �G�H4BBBBBBBBB = 3,767	%. 
 

Během sledovaného období (2005 - 2012) vzrostla ROE každý rok v průměru o 3,767 

%. 
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Graf 6: Vývoj rentability vlastního kapitálu (vlastní zpracování) 

 

Vývoj rentability vlastního kapitálu také nemá žádný zjevný trend, tudíž není možné 

časovou řadu vyrovnat. Hodnota indexu determinace by totiž byla velice nízká. Časová 

řady lze kolísá okolo hodnoty 3,767% a dá se tedy předpokládat, že kolem této hodnoty 

bude kolísat i v letech budoucích. 

 

3.3.5 Likvidita 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty likvidit prvního, druhého a třetího stupně. 

Výpočty byly provedeny pomocí vzorců (2.5), (2.6) a (2.7). Dále je potom vybrána 

okamžitá likvidita, u které jsou uvedeny charakteristiky časové řady a vybrán vhodný 

model regresní analýzy pro její vyrovnání. 

 

Tab. 12: Likvidita v letech 2005 – 2012 (zdroj) 

ROK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Běžná  4,286 3,133 2,163 1,921 1,521 1,886 1,975 4,922 

Pohotová 2,713 1,872 1,119 0,748 0,838 1,111 0,995 2,247 

Okamžitá 1,471 0,656 0,447 0,349 0,545 0,392 0,429 0,981 
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Charakteristika časové řady okamžité likvidity 

Pro výpočet prvních diferencí je použit vzorec (2.14) a pro koeficienty růstu vzorec 

(2.16) 

 

Tab. 13: Vývoj likvidity v letech 2005 – 2012 (vlastní zpracování) 

i Roky yi 1di(y) k i(y) 

1 2005 1,471 / / 

2 2006 0,656 -0,815 0,446 

3 2007 0,447 -0,209 0,681 

4 2008 0,349 -0,098 0,780 

5 2009 0,545 0,196 1,561 

6 2010 0,392 -0,153 0,719 

7 2011 0,430 0,038 1,097 

8 2012 0,981 0,551 2,281 

 

Dalším krokem je výpočet průměru intervalové řady podle vzorce (2.13): 

�B = 18 ∙C�D, �B =s 0,659	. 
Průměrná okamžitá likvidita v letech 2005 – 2012 byly přibližně 0,659. 

 

 

Abychom zjistili, o kolik se hodnota časové řady za vybraný časový interval změnila, 

musí se spočítat průměr prvních diferencí, který se vypočítá podle vzorce (2.15) 

 �G�H4BBBBBBBB = G0,981 − 1,471H/(8-1), 	 �G�H4BBBBBBBBB = −0,07. 
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Během sledovaného období (2005 -2012) klesala okamžitá likvidita každý rok 

v průměru o 0,07. 

 

Poslední ukazatel, který je spočítán, je průměrný koeficient růstu, který udává 

průměrnou změnu za jednotkový interval. Je vypočítán podle vzorce (2.17): 

 


G�HBBBBBB = Q0,9811,471eOP , 

G�HBBBBBB =s 0,944. 

 

Během sledovaného období (2005 – 2012) klesala okamžitá likvidita každý rok 

v průměru o 5,6%. 

 

Volba regresní funkce 

Pro vyrovnání celkových nákladů byla zvolená polynomická regrese, vypočítaná dle 

vzorce (2.29)  a prostřednictvím programu MS Excel byl zjištěn tvar regresní funkce: 

 	f = m, mojlk − m, oqjnl + g, hmjq. 

 

 

Graf 7: Vývoj okamžité likvidity vyrovnaný polynomickou regresí (vlastní zpracování) 
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Polynomická funkce, která je v grafu tučně zvýrazněná, byla vybrána na základě 

vypočítání indexu determinace, jako nejlépe vyhovující regresní funkce.  

Index determinace u této přímky je I2 = 0,8426 což znamená, že 84,26% hodnot lze 

vysvětlit tímto modelem. 

 

Pomocí této regrese se může odhadnout vývoj nákladů pro následující roky, v našem 

případě pro rok 2013 a 2014: 

 

ŷ (2013) = 1,418,  

ŷ (2014) = 2,034. 

 

Pokud bude časová řada pokračovat podle dosavadního vývoje, bude se okamžitá 

likvidita v roce 2013 pohybovat okolo 1,418  a v roce 2014 přibližně okolo 2,034. 

 

3.3.6 Aktivita 

Z ukazatelů aktivity jsou vybrány tyto. Prvním je doba obratu celkových aktiv, který 

nám ukáže, kolikrát se aktiva obrátí v tržbách. Druhým je doba obratu závazků, který 

ukazuje, za jakou dobu je podnik schopen dostát svým závazkům a posledním je doba 

obratu pohledávek, který ukazuje, za jak dlouho podnik inkasuje svoje pohledávky. 

 

Doba obratu celkových aktiv 

 

Tab. 14: Obrat celkových aktiv v letech 2005 – 2012 (zdroj) 

ROK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Doba 

obr. 
0,9966 1,8467 2,4667 2,7530 1,8228 2,4907 2,3540 2,5793 
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Charakteristika časové řady 

Pro výpočet prvních diferencí je použit vzorec (2.14) a pro koeficienty růstu vzorec 

(2.16) 

 

Tab. 15: Vývoj obratu celkových aktiv v letech 2005 – 2012 (vlastní zpracování) 

i Roky yi 1di(y) k i(y) 

1 2005 0,9966 / / 

2 2006 1,8467 0,8501 1,8530 

3 2007 2,4667 0,6200 1,3357 

4 2008 2,7530 0,2863 1,1160 

5 2009 1,8228 -0,9302 0,6621 

6 2010 2,4907 0,6679 1,3664 

7 2011 2,3540 -0,1367 0,9451 

8 2012 2,5793 0,2253 1,0957 

 

Dalším krokem je výpočet průměru intervalové řady podle vzorce (2.13): 

�B = 18 ∙C�D, �B = 2,1637	
�á�. 
 

Průměrná hodnota u doby obratu celkových aktiv nám v letech 2005 – 2012 ukazovala, 

že celková aktiva se v tržbách obrátí průměrně 2,1637 krát. 

 

Abychom zjistili, o kolik se hodnota časové řady za vybraný časový interval změnila, 

musí se spočítat průměr prvních diferencí, který se vypočítá podle vzorce (2.15) 

 �G�H4BBBBBBBB = G2,5793 − 0,9966H/(8-1), 	 �G�H4BBBBBBBBB = 0,2261	
�á�. 
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Během sledovaného období (2005 - 2012) se doba obratu každý rok zvětšovala 

v průměru 0,2261 krát. 

 

Poslední ukazatel, který je spočítán, je průměrný koeficient růstu, který udává 

průměrnou změnu za jednotkový interval. Je vypočítán podle vzorce (2.17): 

 


G�HBBBBBB = Q2,57930,9966eOP , 

G�HBBBBBB = 1,1455. 
 

Během sledovaného období (2005 – 2012) se doba obratu celkových aktiv zvyšovala 

každý rok v průměru o 14,55%. 

 

Volba regresní funkce 

Pro vyrovnání doby obratu zásob byla zvolená mocninná regrese, vypočítaná dle vzorce 

(2.29) a prostřednictvím programu MS Excel byl zjištěn tvar regresní funkce: 

 	f = g, kqqg ∙ lm,pjhq. 

 

 

Graf 8: Vývoj obratu celkových aktiv vyrovnaný mocninnou regresí (vlastní 

zpracování) 
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Mocninná regrese, která je v grafu tučně zvýrazněná, byla vybrána na základě 

vypočítání indexu determinace, jako nejlépe vyhovující regresní funkce.  

Index determinace u této přímky je I2 = 0,6439 což znamená, že 64,39% hodnot lze 

vysvětlit tímto modelem. 

 

Pomocí této regrese se může odhadnout vývoj výnosů pro následující roky, v našem 

případě pro rok 2013 a 2014: 

 

ŷ (2013) = 2,8894,  

ŷ (2014) = 3,0073. 

 

Pokud se bude časová řada vyvíjet jako doposud, pak bude doba obratu v roce 2013 

přibližně 2,8894 a v roce 2014 3,0073 krát. 

 

Doba obratu pohledávek 

 

Tab. 16: Doba obratu pohledávek v letech 2005 – 2012 (vlastní zpracování) 

ROK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Doba 

obr. 
64,350 51,081 34,818 7,541 24,200 45,087 38,404 30,827 

 

Charakteristika časové řady 

Pro výpočet prvních diferencí je použit vzorec (2.14) a pro koeficienty růstu vzorec 

(2.16) 
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Tab. 17: Vývoj doby obratu pohledávek v letech 2005 – 2012 (vlastní zpracování) 

I Roky yi 1di(y) k i(y) 

1 2005 64,350 / / 

2 2006 51,081 -13,269 0,794 

3 2007 34,818 -16,263 0,682 

4 2008 7,541 -24,277 0,217 

5 2009 24,200 19,659 3,209 

6 2010 45,087 20,887 1,863 

7 2011 38,404 -6,683 0,852 

8 2012 30,827 -7,577 0,803 

 

Dalším krokem je výpočet průměru intervalové řady podle vzorce (2.13): 

�B = 18 ∙C�D, �B = 37,039	��í. 
 

Během sledovaného období (2005 - 2012) se doba obratu pohledávek každý rok 

pohybovala v průměru okolo 37,039 dní. 
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Graf 9: Vývoj doby obratu pohledávek (vlastní zpracování) 

 

Vzhledem k tomu, že vývoj doby obratu pohledávek nemá žádný zjevný trend, nelze 

časovou řadu vyrovnat. Z důvodu nesouměrného průběhu hodnot tedy není možné 

počítat ani průměr prvních diferencí ani průměrný koeficient růstu, jelikož by neměly 

rozumnou interpretaci. Můžeme tedy jenom říci, že hodnoty časové řady doby obratu 

pohledávek kolísají kolem hodnoty 37,039 dní. 

 

Odhady do budoucích let nelze stanovit, ale dá se předpokládat, že časová řada bude i 

nadále kolem stejné hodnoty kolísat.  

 

Doba obratu závazků 

 

Tab. 18: Doba obratu závazků aktiv v letech 2005 – 2012 (vlastní zpracování) 

ROK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Doba 

obr. 
41,421 34,418 35,645 36,136 88,213 55,721 60,185 18,721 
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Charakteristika časové řady 

Pro výpočet prvních diferencí je použit vzorec (2.14) a pro koeficienty růstu vzorec 

(2.16) 

 

Tab. 19: Vývoj doby obratu závazků aktiv v letech 2005 – 2012 (vlastní zpracování) 

i Roky yi 1di(y) k i(y) 

1 2005 41,421 / / 

2 2006 34,418 -7,003 0,831 

3 2007 35,645 1,227 1,036 

4 2008 36,136 0,491 1,014 

5 2009 88,213 -13,923 0,614 

6 2010 55,721 -32,492 0,632 

7 2011 60,185 4,464 1,080 

8 2012 18,721 -41,464 0,311 

 

Dalším krokem je výpočet průměru intervalové řady podle vzorce (2.13): 

�B = 18 ∙C�D, �B = 46,308	��í. 
 

Během sledovaného období (2005 -2012) se doba obratu závazků každý rok pohybovala 

v průměru okolo 46,308 dní. 
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Graf 10: Vývoj doby obratu závazků (vlastní zpracování) 
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3.3.7 IN 05 

Z bankrotních modelů je vybrán ukazatel IN 05, který je vypočten pomocí soustavy 

ukazatelů.  

 

Tab. 20: Soustavný ukazatel IN05 v letech 2005 – 2012 (zdroj) 

ROK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Doba 

obr. 
1,355 0,975 0,400 1,096 0,448 1,326 1,336 2,243 
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Charakteristika časové řady 

Pro výpočet prvních diferencí je použit vzorec (2.14) a pro koeficienty růstu vzorec 

(2.16) 

 

Tab. 21: Vývoj ukazatele IN05 v letech 2005 – 2012 (vlastní zpracování) 

i Roky yi 1di(y) k i(y) 

1 2005 1,355 / / 

2 2006 0,975 -0,380 0,720 

3 2007 0,400 -0,575 0,410 

4 2008 1,096 0,696 2,740 

5 2009 0,448 -0,648 0,409 

6 2010 1,326 0,878 2,960 

7 2011 1,336 0,010 1,008 

8 2012 2,243 0,907 1,679 

 

Dalším krokem je výpočet průměru intervalové řady podle vzorce (2.13): 

�B = 18 ∙C�D, �B = 1,171. 
Bankrotní soustava ukazatelů IN05 se v letech 2005 – 2012 pohybovala v průměru 

přibližně okolo 1,171. 

 

 

Abychom zjistili, o kolik se hodnota časové řady za vybraný časový interval změnila, 

musí se spočítat průměr prvních diferencí, který se vypočítá podle vzorce (2.15). 

 �G�H4BBBBBBBB = G2,243 − 1,355H/(8-1), 	 �G�H4BBBBBBBBB = 0,127. 
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Během sledovaného období (2005 - 2012) vzrostla celková hodnota ukazatele IN05 

každý rok v průměru o 0,127. 

 

Poslední ukazatel, který je spočítán, je průměrný koeficient růstu, který udává 

průměrnou změnu za jednotkový interval. Je vypočítán podle vzorce (2.17): 

 


G�HBBBBBB = Q2,2431,355eOP , 

G�HBBBBBB = 1,075. 
 

Během sledovaného období (2005 – 2012) vzrostl ukazatel IN05 každý rok v průměru o 

7,5%. 

 

Volba regresní funkce 

Pro vyrovnání ukazatele celkové zadluženosti byla zvolená polynomická regrese, 

vypočítaná dle vzorce (2.27) a prostřednictvím programu MS Excel byl zjištěn tvar 

regresní funkce: 

 	f = −m, mgqglk + m, gjhl − m, mqpp. 

 

 

Graf 11: Vývoj okamžité likvidity vyrovnaný polynomickou regresí (vlastní zpracování) 
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Polynomická regrese, která je v grafu tučně zvýrazněná, byla vybrána na základě 

vypočítání indexu determinace, jako nejlépe vyhovující regresní funkce.  

Index determinace u této přímky je I2 = 0,7871 což znamená, že 78,71% hodnot lze 

vysvětlit tímto modelem. 

 

Pomocí této regrese se může odhadnout vývoj nákladů pro následující roky, v našem 

případě pro rok 2013 a 2014: 

 

ŷ (2013) = 2,995,  

ŷ (2014) = 3,985. 

 

Pokud bude časová řada pokračovat podle dosavadního vývoje, bude se index IN05 

v roce 2013 pohybovat okolo 2,995 a v roce 2014 přibližně okolo 3,985. 

 

3.4 Celkové zhodnocení 

Vybrané ukazatele jsou ve většině případů kromě obecných hodnot, které byly uvedeny 

v teorii, srovnávány s odvětvovými průměry, které upravuje Ministerstvo průmyslu a 

obchodu. 39 

3.4.1 Náklady 

Vyjma nákladů v prvním roce, kdy se ještě pohybovaly na téměř poloviční úrovni než 

v dalších letech, se náklady pohybovaly až do hospodářské krize v roce 2009 zhruba na 

podobných hodnotách.  V tomto roce ovšem klesly o více než 11 mil. Kč. Do tohoto 

roku náklady převyšovaly výnosy, tudíž firma nevykazovala zisk, ale ztrátu. Od roku 

2009 výnosy ovšem tyto náklady převýšily a firma začala zisk vytvářet. 

3.4.2 Výnosy 

Ukazatel výnosů poukazuje na to, že společnost se s postupem času posouvá výše a 

výše. Důkazem toho je zcela značný nárůst výnosů každým rokem. Výjimkou zde byly 

pouze roky 2008, kdy došlo k mírnému poklesu a následným velkým propadem v roce 

2009, což bylo zapříčiněno celosvětovou ekonomickou krizí v těchto letech, která 

                                                 
39 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU. Finanční analýzy podnikové sféry za rok 2011 
[online]. 
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způsobila ve všech zemích Evropy hospodářský propad. V tomto roce klesly výnosy 

téměř o 11 mil. Kč.  Nicméně ihned po krizi se společnost opět zvedla a výnosy začaly 

opět stoupat. Podle odhadů budou nadále narůstat i v letech budoucích. V roce 2012 by 

měly dosahovat hodnoty okolo 55 469 000 Kč a o rok později 59 795 000 Kč. 

 

3.4.3 Zadluženost 

V ukazatelích zadluženosti byly vybrány dva spolu související ukazatele, celková 

zadluženost a koeficient samofinancování. Jejich hodnoty jsou pro podnik více než 

vynikající.  

 

Celková zadluženost 

Tento ukazatel by se měl obecně pohybovat maximálně mezi 50 – 60 %. V námi 

analyzované společnosti můžeme tento ukazatel rozdělit do dvou období. První bylo 

období před krizí v roce 2009, kdy se hodnoty pohybovaly v hodnotách do maximální 

výše 38,462%. Pak nastal zlom, který společnost dostal do zadluženosti 52,997%. 

Nicméně i tato hodnota stále spadá do příznivé hranice. V následujících letech začalo 

docházet opět ke snižování a v posledním zkoumaném roce už byla hodnota 39,150%. 

Díky odhadům do budoucna můžeme říci, že za nezměněných podmínek se společnost 

v příštích dvou let dostane opět na hranici mezi 20 – 30%. Velký vliv na tuto příznivou 

skutečnost má především to, že jediný bankovní úvěr, který společnost měla, bylo 

v prvním roce podnikání (2005) a hned v tomto roce byl úvěr i splacen. Od té doby 

firma ve svých cizích zdrojích bankoví úvěry nemá. 

 

Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování je doplňkovým ukazatelem celkové zadluženosti. Jejich 

součet by měl dosahovat hodnot 100%. Komentář by zde byl tedy obdobný jako u 

předchozího ukazatele. Doporučená hodnota se zde uvádí minimálně mezi 40 – 50%, 

což je v každém roce splněno. Firma je tedy velmi schopná hradit své závazky vlastními 

zdroji a tento ukazatel jí bude velmi nápomocen například při případné žádosti o 

bankovní úvěr. 
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3.4.4 Rentabilita 

Ukazatele rentability lze hodnotit pouze v posledních třech letech. Roky 2005 – 2009 

nelze hodnotit z důvodu záporných hodnot, které jsou způsobeny záporným výsledkem 

hospodaření v jednotlivých letech.  

 

ROA – rentabilita celkových vložených aktiv 

Obecně se udává, že by tento ukazatel měl dosahovat hodnot, které jsou vyšší než 10%. 

Nicméně oborový průměr uvádí, že u těchto typů společností je dostatečné, pokud se 

tento ukazatel pohybuje v průměru okolo 8,92%. V případu naší společnosti je tohoto 

průměru dosáhnuto ve všech třech letech, tedy v roce 2010, 2011 i 2012. Hodnoty 

v prvních dvou letech se pohyboval těsně nad touto úrovní a v roce 2012 dosahoval 

dokonce hodnoty 12,777%. 

 

ROE – rentabilita vlastního kapitálu 

Tento ukazatel uvádí, kolik Kč připadá na tvorbu vlastního kapitálu. Jinak řečeno 

informuje investory o tom, zda je pro ně výhodné do společnosti investovat či nikoli. 

Obecná hodnota uvádí, že ukazatel by měl být vyšší než 10%, oborový průměr však 

uvádí hodnotu o 2% vyšší. Ve všech třech letech, které můžeme pro tento ukazatel 

interpretovat společnost dosahuje této ideální hranice, tedy 12%.  

 

3.4.5 Likvidita 

Okamžitá likvidita, jinak řečeno likvidita první stupně, dosahuje ve všech zkoumaných 

letech nadprůměrných hodnot. Oborový průměr se pohybuje v průměru okolo 0,18, což 

společnost v každém roce splňuje. Nejmenší hodnota se v analyzovaných letech 

pohybuje okolo 0,392 a nejvyšší dokonce 1,471. Ačkoli okamžitou likviditu nelze úplně 

přesně předpovídat do budoucnosti podle dlouhodobého vývoje, tak podle odhadů do 

následujících let bude likvidita opět stoupat, což by už nemuselo mít takový pozitivní 

dopad. Měla by se ovšem analyzovat co nejčastěji aby byly odhady co nejpřesnější. 

  



63 
 

3.4.6 Aktivita 

 

Obrat celkových aktiv 

Doporučené hodnoty toho to ukazatele se obecně ustanovují mezi hodnotami 1,6 – 3. 

Obecně by tedy společnost nesplňovala tuto hodnotu pouze v prvním roce, tedy v roce 

2005. Oborový průměr se zde pohybuje přibližně okolo 1,42, což je ještě nižší. Nicméně 

i s tímto průměrem společnost měla problém pouze v roce 2005. V následujících letech 

už ukazatel stanovené hodnoty splňoval.  

 

Doba obratu pohledávek  

Doba obratu pohledávek udává, za jakou dobu je firma schopná v průměru inkasovat 

svoje pohledávky a měla by se pohybovat zhruba okolo průměrné doby splácení faktur. 

V České republice se tato doba v současnosti pohybuje okolo 36 dnů. Tudíž hodnoty 

tohoto ukazatele by neměly být vyšší. V analyzované společnosti se této hodnoty 

nepodařilo docílit pouze v prvních dvou letech, kdy společnost na trhu začínala a 

neměla ještě tak stanovené podmínky, které by odběratele nutily včas dostávat svým 

závazkům. Vyjma roku 2010, kdy doba činila v průměru 45,087 a lehkého nadprůměru 

v roce 2011 (38,404), byla doba obratu pohledávek v přiměřené a vyhovující výši.  Tyto 

dva nevyhovující roky byly opět v důsledku hospodářské krize v roce 2009, kdy 

v následujících letech společnosti nedisponovali potřebnými finančními prostředky, 

díky kterým by mohli dostávat svým závazkům.  

  

Doba obratu závazků 

Tento ukazatel by se obecně měl pohybovat o něco málo výše, než ukazatel předchozí. 

Tím, za jak dlouho společnost uhradí dodané faktury, poukazuje na to, jakou má 

platební morálku vůči svým dodavatelům. Vyjma prvního roku, kdy společnost 

začínala, dostávala svým závazkům až do doby hospodářské krize v roce 2009 zcela bez 

problémů. Následující tři roky se však dostala do problémů, které dobu splácení 

zvyšovaly téměř na dvojnásobek. V roce 2009 se doba splácení vyšplhala až na 88,213 

dne. V následujících letech potom ukazatel mírně klesá. V posledním roce, tedy roce 

2012 už je doba opět na velice příznivé hodnotě 18,721 dne. 
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3.4.7 IN05 

Doporučené hodnoty tohoto ukazatele jsou hodnoty vyšší než 1,6. Této hodnoty ovšem 

společnost dosahovala pouze v posledním zkoumaném roce, tedy roce 2012. Rok 2005, 

2006, 2008, 2010 a 2011 se pohyboval v rozmezí 0,9 – 1,6, mezi hranicí takzvané šedé 

zóny, tudíž podnik nevytvářel hodnoty pro své vlastníky, ale nebyl ohrožen bankrotem. 

Kritické byli ovšem roky 2007 a 2009, kdy byl podnik hluboce pod touho hranící, byl 

tedy v tomto pohledu bankrotem ohrožen.  

 

Podle odhadů do budoucnosti by společnost měla v následujících letech navázat na 

hodnoty v posledním roce a dokonce je i zvýšit. Pro podnik by to znamenalo 

vysvobození z šedé zóny a měl by dosahovat mnohem vyšších hodnot pro svoje 

vlastníky.  

 

Ze získaných výpočtů můžeme konstatovat, že podnik v současné době má jen drobné 

problémy, jinak je to zdravá a finančně stabilní společnost. Konkurencí není příliš 

ohrožena a její velkou výhodou je to, že je zahrnuta do světové společnosti a má tak 

otevřené dveře k dodávkám do zahraničí. Pokud se bude tento ukazatel vyvíjet podle 

predikce, půjde v budoucnosti o velice silný podnik.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY 

4.1 Vlastní návrhy 

 

Z provedené finanční analýzy vybraných ukazatelů za období 2005 – 2012 bylo možné 

zjistit, že analyzovaná společnost se postupně začíná stávat finančně zdravým 

podnikem. I když ze začátku situace nebyla příznivá a firma se po většinu času 

pohybovala v šedé zóně, kde nevytvářela hodnoty pro svoje vlastníky, v posledních 

letech se z této zóny vymanila. Předpovědi do budoucna jsou velice dobré a vše 

nasvědčuje tomu, že v blízké době se společnost bude moci považovat za silný podnik. 

Nicméně i přesto některé vybrané ukazatele nedosahují takových hodnot, jakých by 

dosahovat měly. Návrhy, které by mohly tyto ukazatele dostat do příznivějších intervalů 

hodnot, a tím přispět ke zlepšení celkové situace, budou nastíněny v následující části. 

 

První z ukazatelů, který stojí za zmínku, je ukazatel celkové zadluženosti a s ním jeho 

doplňující ukazatel, koeficient samofinancování. Tyto dva spolu související ukazatele 

nedosahují podprůměrných, ale naopak nadprůměrných hodnot, což se ovšem může 

projevit jako vysoce neefektivní. Poukazují na to, že firma z převážné části financuje 

svoji činnost vlastními zdroji. To znamená, že firma zadržuje spoustu finančních zdrojů, 

které ji nepřináší žádný zisk. Oproti tomu financování cizími zdroji přináší výhodu 

v tom, že firma může vlastní kapitál investovat do nových strojů a materiálů, které ji 

budou zisk přinášet. Další výhodou zde je, že oproti vlastním zdrojům si může 

společnost cizí zdroje odečíst z daní, jako je to například u úroků z úvěru. Platí zde 

pravidlo, že vlastní peníze jsou nejdražší. Jak už bylo zmíněno, vlastní finanční zdroje 

by měla společnost lépe využít na investice ať už jen do rozvoje firmy (nové stroje a 

technologie, školení pro zaměstnance, aj.) či jako jinou investici. Pokud budou takovéto 

finanční prostředky investovány například právě do nových technologií, může být 

jednoduše docíleno lepší produktivity a kvality výroby. Na druhou stranu pokud vložím 

ušetřené finance do vývoje a výzkumu, bude moci společnost poskytnou svým 

zákazníkům i partnerům v rámci skupiny nové a kvalitnější produkty. Variant je 
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několik, důležité je hlavně to rozumně využívat vlastní finanční prostředky a možnosti 

financování pomocí úvěrů. 

 

O stejném závěru jako u ukazatelů zadluženosti svědčí i ukazatelé likvidity. Ať 

s ohledem či bez ohledu na stav zásob, který hraje roli v rozdílu mezi běžnou a 

pohotovou likviditou je zřejmé, že firma má dostatek prostředků na své financování. 

Nedělá ji nejmenší problém ani okamžitá likvidita, která udává, že firma je schopna své 

závazky hradit bez nejmenších odkladů prostřednictvím krátkodobého finančního 

majetku. Opět se tedy dostáváme k výstupu, že společnost neefektivně zadržuje svá 

aktiva. Proto by bylo dobré zvážit nákup nějakého potřeného stroje, a to formou 

bankovního úvěru nebo leasingu, kde by bylo možné náklady spojené s tímto nákupem 

rozložit do jednotlivých let. Jak nákladové úroky, plynoucí z úvěru, tak leasingové 

splátky je možno uplatňovat při placení daní, což by opět přispívalo k dobré situaci 

společnosti.  

 

Dále bych poukázala na náklady, které sice nerostou přímo úměrně s výnosy, nicméně 

jejich hodnota by neměla mít podobné procento nárůstu jako výnosy. Proto bych 

společnosti doporučila pokusit se o snížení nákladů, které by mohla provést například 

snížením zásob, kterých má v každém roce velké množství a tím by se jí mohly snížit 

náklady na skladování. Dodržováním známého a velice účinného pravidla „Just in time“ 

by se tyto náklady na skladování mohly mnohem snížit a systém výroby a skladování 

zdokonalit. Další možností, jak přispět ke snížení nákladů by mohlo být přehodnocení 

stávajících dodavatelů. V dnešní době se na trh dostává více a více nových firem, které 

se přetahují o své zákazníky, tudíž přichází s velice lukrativními nabídkami. Proto bych 

firmě doporučila, aby zanalyzovala situaci ohledně svých dodavatelů a případně 

uvažovala o změně. V dnešní době díky konkurenci se dá dobře vyjednávat o cenách, 

kvalitě či jiných bonusech k již poskytnutým službám či produktům. Tohle by mělo 

velkou mírou stát právě na obchodním oddělení, které by mělo vyjednat lepší podmínky 

pro společnost. Jednání o cenách či dodávaném objemu výrobků odběratelům je další 

věcí, o které by se mělo starat obchodní oddělení a kde vidím rezervy a prostor pro 

zlepšení. 
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Na druhou stranu, pokud bychom neuvažovali o snížení nákladů, ale zvýšení tržeb, 

naskytovala by se tu možnost přijít na trh s novým výrobkem. Nejen že by se 

společnosti naskytla možnost nového spektra zákazníků, ale mohlo by to mít značný 

vliv na celou skupinu KRAH Group ve světě, která by potom poskytovala společnosti 

mnohem větší prostor na trhu.  

 

V neposlední řadě se může jednat o marketingovou stránku, která přispívá k lepší 

situaci. Určitě by bylo dobré, kdyby se firma v nějaké větší míře zviditelnila na trhu. 

Proto bych doporučovala například účasti na veletrzích ve vyšší míře než je dnes, kde se 

vyskytuje široké spektrum odběratelů a firma by tak mohla získat nové potenciální 

zákazníky. Reklama je pro podnikání velmi důležitý faktor a tento způsob je velice 

dobrý. Nejednalo by se jenom o veletrhy tuzemské, ale jelikož už má společnost jméno i 

ve světě, bylo by dobré i vycestovávat na veletrhy v zahraniční. Znamenalo by to 

přinejmenším jazykové zaškolení zaměstnanců, kteří by byli těmito zahraničními 

cestami pověřeni. Existuje ještě spousta okolních zemí, ve kterým se společnost 

neprosazuje a proto by určitě stálo za zkoušku do těchto zemí s poskytovanými 

produkty prorazit.  

 

Jelikož je společnost KRC SRO & CO, k. s. součástí celosvětové skupiny KRAH, 

doporučuji co nejintenzivnější komunikaci právě s partnery této skupiny. Není nic 

jednoduššího než vyrábět přímo dle potřeb partnera, který je součástí skupiny. Znát 

potřeby zákazníku či partnerů společnosti je základem dobře fungující firmy a zde jsou 

dveře otevřené dokořán. Větší iniciativa v celé skupině by mohla zapříčinit i to, že by se 

na KRC SRO & CO, k. s. mohli ve větší míře obracet partneři, kteří jsou v této skupině 

zahrnuti. Tohle by opět znamenalo rozšíření trhu, větší odběr výrobků a s tím i vyšší 

tržby a zisky pro společnost. Mimo jiné co jsem už zmínila, by se mohla přesunout 

v rámci skupiny výroba právě na území ČR pod záštitou KRC SRO & CO, k. s. 

Nejenom že by se opět zvýšily tržby a zisky, ale díky zmíněné iniciativě společnosti by 

se zde jednoduše a hlavně levně mohly dostat nové technologie a trendy ve výrobě, 

skladování, řízení výroby, ale taký efektivního řízení lidí a celého managementu 

společnosti. 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo zanalyzovat vybrané ukazatele vybrané společnosti a následně 

vyrovnání jejich časových řad vybranou statistickou metodou. Práce byla rozdělena do 

dvou části. V první byly popsány teoretické poznatky týkající se jak finanční analýzy, 

tak regresní analýzy a časových řad. Byly uvedeny vzorce pro výpočty ukazatelů, jejich 

vyrovnání a hodnocení. Druhá část byla věnována samotným výpočtům. Jednotlivé 

ukazatele byly vypočítány pomocí údajů z účetních výkazů, které nám daná společnost 

poskytla. Následně u každého ukazatele proběhly výpočty charakteristik časových řad, 

pomocí kterých bylo možné určit metodu vyrovnání, která byla znázorněna v grafu. 

V závěru práce potom byly určeny predikce na budoucí dva roky. Tyto předpovědi však 

nemají stoprocentní váhu, neboť musíme počítat s různými vlivy, které nejsou ve 

výpočtech zohledněny. Nicméně pokud nedojde k výrazným změnám, měly by se 

hodnoty v následující letech blížit hodnotám námi zjištěným, nebo jít alespoň daným 

směrem.  

 

V celkovém hodnocení si společnost počíná poměrně dobře. Nebýt roku 2007, kdy 

vykázala ztrátu větší než v přechozích letech, bychom mohli říct, že dosahovala skoro 

po celou dobu své působnosti průměrných hodnot. Krom tohoto roku totiž jediným 

negativním rokem byl rok 2009, který byl rokem hospodářské krize. Tato krize však 

zasáhla většinu společností, a to nejen v České republice, tudíž se nedá říci, že by tento 

propad byl vinou pouze ve vnitřním působení. S ohledem na předpovězené hodnoty 

můžeme říci, že společnosti se v budoucnu bude i nadále dařit, pokud nedojde 

k nějakým výrazným změnám. 
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PŘÍLOHA Č. 1: VYBRANÉ POLOŽKY ROZVAHY ZA 

OBDOBÍ 2005 – 2012 (v tis. Kč)40 

  

POLOŽKY 
ROZVAHY 

ROK 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Aktiva celkem 15 959 15 536 14 117 12 901 14 282 15 753 19 266 20 741 

Oběžná aktiva 9 811 10 448 8 852 9 533 11 510 14 056 18 144 19 786 

Zásoby 3 601 4 204 4 270 5 821 5 165 5 782 9 001 10 755 

Pohledávky z 
obchodních vztahů 

2 843 4 071 3 368 744 1 750 4 914 4 838 4 581 

Krátkodobý 
finanční majetek 

3 368 2 188 1 829 1 730 4 128 2 920 3 949 3 942 

Pasiva celkem 15 959 15 536 14 117 12 901 14 282 15 753 19 266 20 741 

Vlastní kapitál 13 666 12 196 9 448 7 920 6 682 8 208 9 971 12 621 

Základní kapitál 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 14 400 

Nerozdělený zisk - 0 0 0 0 0 1 526 1 762 

Neuhrazená ztráta - -734 -1 470 -2 765 -1 528 -1 338 0 0 

Cizí zdroje 2 290 3 337 4 598 4 962 7 569 7 454 9 188 8 120 

Závazky z 
obchodních vztahů 

1 830 2 743 3 448 3 565 6 379 6 073 7 582 2 782 

Krátkodobé 
závazky 

1 721 3 335 4 092 4 962 7 569 7 454 9 188 4 020 

Bankovní úvěry 568 0 0 0 0 0 0 0 
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II 
 

PŘÍLOHA Č. 2: VYBRANÉ POLOŽKY VÝKAZU ZISKU A 

ZTRÁT ZA OBDOBÍ 2005 – 2012 (v tis. Kč)41 

 

POLOŽKY 
VÝKAZU ZISKU A  

ZTRÁT 

ROK 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Výnosy 15 490 28 699 34 823 35 516 26 033 39 236 45 352 53 497 

Náklady 17 322 30 268 39 848  38 122 27 096 39 368 43 806 53 102 

Provozní výsledek 
hospodaření (EBIT) 

-589 -1 174 -2 621 -1 148 -1 141 1 406 1 901 2 957 

Výsledek 
hospodaření za úč. 
období (EAT) 

-734 -1 470 -2 765 -1 528 -1 238 1 526 1 762 2 650 

Nákladové úroky 0 0 0 0 0 0 0 118 
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