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ABSTRAKT 

Cílem této diplomové práce je zhodnocení výkonnosti firmy TIEFENBACH s. r. o. 

pomocí vybraných ekonomických ukazatelů v letech 2007 – 2014. Hodnoty ukazatelů 

budou uspořádány do časových řad a pomocí regresní analýzy stanovena prognóza 

vývoje příštích let. Na základě zanalyzovaných dat bude zhodnocena celková situace 

v podniku. Práce obsahuje také návrhy řešení zjištěných problémů, které mají vést ke 

zlepšení finanční situace podniku v budoucnosti. 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis analyses the financial situation of TIEFENBACH s. r. o. company  

within the years 2007 – 2014, by selected indicators of the financial analysis. The 

values of indicators will be arranged in time series and, by using a regressive analysis, 

the trend and development will be estimated. The thesis also includes proposals of 

solutions for identified problems which should result in improvement of the financial 

situation of the company in the following years. 
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ÚVOD 

 

Jednou z důležitých stránek podnikání je řízení oblasti financí. Pro tuto činnost velmi 

dobře slouží jako nástroj finanční analýza, která nám poskytuje informace o vybraných 

finančních ukazatelích. Výsledky těchto ukazatelé pak hodnotí finanční zdraví firmy.  

Pro majitele a vedení společnosti se pak stává velkou výhodou, pokud mohou 

predikovat vývoj těchto ukazatelů, k čemuž slouží analýza časových řad, která 

předpovídá budoucí hodnoty pomocí „trendů“. V ekonomii patří teorie časových řad k 

nejdůležitějším kvantitativním metodám při analýze ekonomických dat. 

 

Ve své diplomové práci se budu zabývat analýzou časových řad firmy TIEFENBACH  

s. r. o., která se zabývá zemními pracemi v oblasti přípravy a provádění staveb. Může 

poskytnout zkušenosti s demolicemi, ze zvláštních prací zařizuje demolice mostů, dále 

úpravy vodotečí, jezů, a pilotování ve vodotečích. Tuto firmu jsem si vybrala pro její 

vstřícný přístup a ochotu poskytnout mi potřebné materiály ke zpracování analýzy. 

 

Práce se bude dělit na část teoretickou a praktickou. V teoretické části budou 

zpracována veškerá východiska k provedení analýzy časových řad a postupy 

elementárních metod finanční analýzy.  V praktické části je firma představena a popsán 

současný stav, ve kterém se nachází, poté následuje vlastní analýza časových řad pro 

vybrané finanční ukazatele za roky 2007 – 2014. Kromě statistických metod pro 

výpočty trendu časových řad, budou v této práci používány elementární metody 

finanční analýzy, ke kterým patří analýza poměrových ukazatelů a analýza bonitních a 

bankrotních modelů. V závěru práce budou poskytnuty návrhy na zlepšení celkové 

situace. 
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1 CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

1.1 Cíle práce 

 

Cílem práce je provést posouzení vybraných ukazatelů u firmy TIEFENBACH  s. r. o., 

a následně stanovit prognózu vývoje do dalších let. Na základě získaných výsledků pak 

budou nastíněny návrhy řešení, vedoucí ke zlepšení situace podniku. 

 

1.2 Metody a postupy zpracování 

 

První část práce bude obsahovat teoretická východiska, která budou sloužit jako 

podklad k vypracování analytické části. V analytické části bude nejprve představena 

samotná společnost, a následně popsané trendy časových řad pro zvolené ukazatele. Na 

základě této analýzy, pak bude zhodnocena celková situace podniku a předloženy 

návrhy, které mohou vést ke zlepšení celkové situace v podniku. 

 

Zpracované údaje budou získány z poskytnutých výkazů společnosti, a to zejména 

z rozvah a výkazů zisků a ztrát z let 2007 až 2015. Veškeré výpočty a grafy budou 

zpracovány pomocí programu MS Excel. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Finanční analýza 

Finanční analýza představuje základní zdroj informací, díky kterým lze zhodnotit stav 

finančního zdraví podniku a vytváří nezbytný předpoklad pro budoucí rozhodování o 

finanční stránce podniku. 

2.2 Zdroje dat finanční analýzy 

Hlavním zdrojem dat pro finanční analýzu jsou účetní výkazy podniku – rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích (cash flow). Další informace nám může 

poskytnout také výroční zpráva. Dále lze čerpat také z komentářů odborného tisku, 

oficiálních ekonomických statistik apod.  

Kvalita získaných informací určuje přesnost a vypovídací schopnosti výsledků finanční 

analýzy (1, s. 18,19). 

 

2.2.1 Rozvaha 

Na majetek firmy se díváme ze dvou základních hledisek. Jednak z hlediska základní 

formy, ve které se nachází, a jednak z hlediska původu (tj. z jakých zdrojů byl získán) 

(2, s. 31). 

Pohled na majetek z hlediska formy, ve které se nachází, nám poskytuje aktivní strana 

rozvahy. Základní členění aktiv lze charakterizovat takto: (2, s. 31): 

 

1) Pohledávky za upsaný základní kapitál 

2) Dlouhodobý majetek 

a) Dlouhodobý nehmotný majetek 

b) Dlouhodobý hmotný majetek 

c) Dlouhodobý finanční majetek 

3) Oběžná aktiva 

a) Zásoby 

b) Dlouhodobé pohledávky 

c) Krátkodobé pohledávky 



14 

 

d) Krátkodobý finanční majetek 

4) Časové rozlišení 

a) Náklady příštích období 

b) Příjmy příštích období 

 

Strana pasiv v rozvaze představuje strukturu podnikového kapitálu, ze kterého je 

financován jeho majetek. Základní členění pasiv lze charakterizovat takto (2, s. 33): 

 

1) Vlastní kapitál 

a) Základní kapitál 

b) Kapitálové fondy 

c) Fondy ze zisku 

d) Výsledek hospodaření minulých let 

e) Výsledek hospodaření běžného účetního období 

2) Cizí zdroje 

a) Rezervy 

b) Dlouhodobé závazky 

c) Krátkodobé závazky 

d) Bankovní úvěry a výpomoci 

3) Časové rozlišení 

a) Výdaje příštích období 

b) Výnosy příštích období 

 

Protože obě strany rozvahy představují jen jiný pohled na stejnou věc, musí platit: 

Aktiva = Pasiva  

2.2.2 Výkaz zisku a ztráty 

Tento výkaz poskytuje informace o tom, jak vzniká výsledek hospodaření firmy daného 

účetního období, a vyčísluje jeho dílčí položky. Výkaz zisku a ztráty představuje 

následující rovnice (3, s.26): 

 

VH za účetní období = Výnosy - Náklady 
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Členění Výsledku hospodaření: 

 

 VH provozní 

 VH z finančních operací 

 VH za běžnou činnost 

 VH mimořádný 

 VH za účetní období 

 VH před zdaněním (4, s.32) 

2.2.3 Omezení vypovídající schopnosti účetních výkazů 

a) V rozvaze 

 Údaje v rozvaze neodrážejí přesně aktuální hodnotu podniku, oceňování 

historickou hodnotou 

 U zásob a pohledávek je věrohodnost vázána na odpovědnost a důslednost, se 

kterou podnik vytváří (rozpouští) opravné položky 

 Postupné odepisování 

 Velmi těžké ohodnocení některých položek (např. lidské zdroje) (5, s. 335) 

 

b) Ve výkazu zisku a ztráty 

 Čistý zisk není roven čisté hotovosti vytvořené podnikem ve sledovaném období 

 Výkaz je sestaven na tzv. aktuální bázi (výsledky transakcí jsou rozeznány v 

okamžiku, kdy k nim dojde, nikoliv když jsou peníze obdrženy nebo vydány), 

nikoli na bázi hotovosti 

 Ve výkazu se objevují některé položky i v případě, že v daném období nedošlo k 

žádnému pohybu hotovosti 

 Některé položky nejsou vůbec hotovostním výdajem, např. odpisy (5, s. 336) 

 

2.3 Metody finanční analýzy 

Tato část se zabývá rozdílem mezi fundamentální a technickou finanční analýzou a 

základním rozdělením elementárních metod 
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Fundamentální finanční analýza se zaměřuje spíše na vyhodnocování kvalitativních 

údajů o podniku. Základem této analýzy je odborný odhad na základě empirických i 

teoretických zkušeností analytika. Tyto informace se zpravidla nezpracovávají pomocí 

algoritmizovaného matematického aparátu (5, s.342). 

 

Technická finanční analýza znamená kvantitativní zpracování ekonomických dat za 

použití matematických, matematicko-statistických a dalších algoritmizovaných metod. 

Výsledky jsou zpracovány jak kvantitativně, tak kvalitativně (5, s.342). 

 

Elementární metody  

 Analýza extenzivních ukazatelů, 

o horizontální analýza, 

o vertikální analýza. 

 Analýza fondu finančních prostředků, 

o čistý pracovní kapitál, 

o čisté pohotové prostředky, 

o čisté peněžně pohledávkové fondy. 

 Analýza poměrových ukazatelů, 

o ukazatele likvidity, 

o ukazatele rentability, 

o ukazatele zadluženosti, 

o ukazatele aktivity, 

o ukazatele tržní hodnoty. 

 Analýza soustav ukazatelů (5, s. 343,344). 

 

2.4 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrová analýza je jedním z nejběžnějších nástrojů finanční analýzy. Poměrový 

ukazatel je možné získat vydělením kterékoliv položky rozvahy nebo výkazu zisku a 

ztráty jakoukoliv jinou položkou. Měli bychom se zabývat jen poměry, které jsou 

relevantní ke konkrétnímu problému anebo rozhodnutí (6, s. 52). 
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2.4.1 Ukazatele likvidity 

Likvidita podniku vyjadřuje jeho platební schopnost, tj. schopnost hradit své splatné 

závazky. Likvidita vyjadřuje vztah mezi složkami oběžného majetku a krátkodobými 

závazky. 

 

Běžná likvidita 

Tento ukazatel udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky. Je citlivá 

na strukturu zásob a jejich oceňování vzhledem k jejich prodejnosti a na strukturu 

pohledávek vzhledem k jejich neplacení ve lhůtě či nedobytnosti. Ukazatel je měřítkem 

budoucí solventnosti podniku a je postačující pro hodnotu vyšší než 1,5 (7, s. 66). 

 

𝐵ěž𝑛á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
 . 

 

(2.1) 

 

Pohotová likvidita 

Na rozdíl od běžné likvidity, pohotová likvidita vylučuje z oběžných aktiv zásoby a 

ponechává v čitateli jen peněžní prostředky (v hotovosti a na bankovních účtech), 

krátkodobé cenné papíry a krátkodobé pohledávky (očištěné od těžko vymahatelných). 

Hodnota ukazatele by neměla klesnout pod 1 (7, s. 67).  

 

𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦
 . 

 

(2.2) 

 

Okamžitá likvidita 

Měří schopnost podniku hradit právě splatné dluhy. Do čitatele se dosazují peníze (v 

hotovosti a na běžných účtech) a jejich ekvivalenty (volně obchodovatelné krátkodobé 

cenné papíry, splatné dluhy, směnečné dluhy a šeky). Hodnota ukazatele by měla být 

alespoň 0,2 (7, str. 67). 

 

𝑂𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡á 𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑎 =
𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦+𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑦

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 . 

 

(2.3) 
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2.4.2 Ukazatele rentability 

Rentabilita neboli výnosnost vloženého kapitálu, nám znázorňuje schopnost podniku 

dosahovat zisku za použití investovaného kapitálu, tj. schopnosti podniku vytvářet nové 

zdroje (1, s. 98). 

 

Rentabilita vlastní ho kapitálu (Return On Equity – ROE) 

Tento ukazatel reprezentuje zájem vlastníků. Jedná se zde o porovnání zisku s vlastním 

kapitálem. Nejčastěji budeme uvažovat zisk po zdanění EAT, protože představuje 

konečný efekt, který kapitál vlastníkům přináší. Hodnota by měla být vyšší, než 

úroková míra státních dluhopisů jako bezrizikového využití kapitálu (8, s.122). 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐸𝐴𝑇

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 . 

 

(2.4) 

 

 

Rentabilita vloženého kapitálu (Return On Assets – ROA) 

Tento ukazatel měří výkonnost neboli produkční sílu podniku. Důležité je to, zda 

podnik dokáže využít svoji majetkovou bázi (1, s.99). 

 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑍𝑖𝑠𝑘 (𝐸𝐴𝑇)

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 . 

 

(2.5) 

 

 

Rentabilita tržeb (Return On Sales – ROS) 

Rentabilita tržeb je charakterizována jako zisk vztažený k tržbám. Zisk v čitateli může 

mít podobu zisku po zdanění, zisku před zdaněním nebo EBIT. Tržby ve jmenovateli 

představují tržní ohodnocení výkonů podniku za určité časové období (7, s. 59). 

 

𝑅𝑂𝑆 =
𝑍𝑖𝑠𝑘

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 . (2.6) 
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Rentabilita investovaného kapitálu (Return On Investment – ROI ) 

Patří k nejdůležitějším ukazatelům, jimiž se hodnotí podnikatelská činnost firem. 

Ukazatel vyjadřuje, s jakou účinností působí celkový kapitál vložený do podniku, 

nezávisle na zdroji financování (7, s. 56). 

 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 . 

 

(2.7) 

2.4.3 Ukazatele zadluženosti 

Tyto ukazatele nám udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování podniku a 

měří zadluženost podniku. Je třeba si uvědomit, že zadluženost není pouze negativní 

charakteristika, a že v některých situacích její růst zároveň může přispět k celkové 

rentabilitě, a tím i k vyšší tržní hodnotě podniku (7, s. 63). 

 

Celková zadluženost (Debt ratio) 

Určuje nám podíl cizího kapitálu k celkovým aktivům. Věřitelé obvykle preferují nízký 

ukazatel zadluženosti. Naopak vlastníci někdy na druhé straně hledají větší „finanční 

páku“, aby znásobili svoje výnosy (7, s. 63,64). 

 

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 . 

 

(2.8) 

 

Kvóta vlastního kapitálu 

Je doplňkem k ukazateli celkové zadluženosti. Ukazuje nám finanční nezávislost 

podniku. Součet kvóty vlastního kapitál a celkové zadluženosti je roven 1 a informuje 

nás o finanční struktuře podniku (7, s.64). 

 

𝐾𝑣ó𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 . 

 

(2.9) 
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Úrokové krytí 

Tento ukazatel nám říká, kolikrát by se mohl provozní zisk snížit před tím, než se 

společnost dostane na úroveň, kdy již nebude schopna zaplatit ani své úrokové 

povinnosti, což by mohlo vést k bankrotu podniku (6, s.64).  

 

Ú𝑟𝑜𝑘𝑜𝑣é 𝑘𝑟𝑦𝑡í =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑛á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
 . 

 

(2.10) 

 

2.4.4 Ukazatele aktivity 

Měří, jak efektivně podnik nakládá se svými aktivy. Při jejich nedostatku se podnik 

musí vzdát potenciálně výhodných příležitostí, čímž přichází o výnosy, které by mohl 

získat. Naopak má-li aktiv nadměrné množství, vznikají mu zbytečné náklady, které 

snižují jeho zisk.  

Tyto ukazatel mají obvykle podobu vyjadřující vázanost kapitálu ve vybraných 

položkách aktiv a pasiv, obratovost aktiv nebo dobu obratu aktiv (7, s. 60). 

 

Obrat aktiv 

 

Obecně platí, čím vyšší hodnota, tím lépe. Minimální doporučovaná hodnota je pak 1, 

hodnota je však ovlivněna odvětvím. Nízká hodnota znamená příliš velkou majetkovou 

vybavenost podniku a jeho neefektivní využití (1, s. 104). 

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 . 

 

(2.11) 

 

Obrat dlouhodobého majetku 

 

Používá se k posouzení využití investičního majetku. 

 

𝑂𝑏𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏éℎ𝑜 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑘𝑢 =
𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
 . 

 

(2.12) 
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Ukazatel obratu aktiv i obratu dlouhodobého majetku jsou ovlivněny mírou odepsanosti 

majetku. V případě pořízení majetku na leasing je hodnota obratovosti značně 

nadhodnocena. (1, s. 104) 

 

Doba obratu zásob 

 

Udává průměrný počet dnů, po které jsou zásoby vázány v podnikání do doby jejich 

spotřeby nebo prodeje. (1, s. 104) 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑠𝑜𝑏 =
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑧á𝑠𝑜𝑏

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∙ 360 . 

 

(2.13) 

 

Doba obratu pohledávek 

Ukazatel vyjadřuje, jak dlouho musí podnik v průměru čekat, než obdrží platby od 

svých odběratelů. Čím delší doba, tím větší potřeba úvěrů, a tím vyšší náklady (1, 

s.105). 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘 =
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑒𝑘

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∙ 360 . 

 

(2.14) 

 

Doba obratu závazků 

 

Vyjadřuje dobu od vzniku závazku do doby jeho uhrazení. Tento ukazatel by neměl být 

nižší než doba obratu pohledávek (1, s. 105) 

 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑡𝑢 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘ů =
𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑡𝑟ž𝑏𝑦
∙ 360 . 

 

(2.15) 
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2.4.5 Ukazatele tržní hodnoty 

Tyto ukazatele vyjadřují hodnocení firmy pomocí burzovních ukazatelů. Patří sem 

například ukazatele Zisk na akcii, Cash flow na akcii, P/E ratio a další. Forma podnikání 

hodnocené společnosti není akciová společnost, proto se těmito ukazateli nebudu 

podrobněji zabývat. 

 

2.5 Souhrnné indexy hodnocení 

Hlavním cílem souhrnných indexů hodnocení je vyjádřit zhodnocení celkové finančně 

ekonomické situace a výkonnosti podniku pomocí jednoho čísla. (růčková,s.70) 

 

 Bankrotní modely – odpovídají na otázku, zda podnik do určité doby zkrachuje, 

patří sem např. Altmanův index, Tafflerův model, model IN 

 Bonitní modely – snaží se bodovým hodnocením určit bonitu hodnoceného 

podniku a zařadit firmu z finančního hlediska při mezifiremním srovnání. Patří 

sem např. Tamariho model a Kralickův Quicktest (4, s. 71). 

 

Index IN05 

Tento model je českými ekonomy považován za nejvhodnější pro hodnocení českých 

podniků. Zaměřuje se nejen na predikci finančních problémů, ale také zjišťuje, zda 

firma vytváří hodnotu pro vlastníky (tj. má-li kladnou hodnotu EVA) (8, s. 233,234). 

 

𝐼𝑁05 = 0,13 ∙
𝐶𝑒𝑙𝑘.𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
+ 0,04 ∙

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑁á𝑘𝑙.ú𝑟𝑜𝑘𝑦
+ 3,97 ∙

𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐶𝑒𝑙𝑘.𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,21 ∙

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘.𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,09 ∙

𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 . 

 

(2.16) 

 

Interpretace hodnot indexu je následovná: 

IN05<0,9  firmy s touto výslednou hodnotou s 97% pravděpodobností spějí 

k bankrotu a se 76% pravděpodobností nebudou vytvářet hodnotu  

IN05 0,9-1,6  firmy s tou pravděpodobností mají 50% pravděpodobnost, že 

zkrachují, nicméně se 70% pravděpodobností budou tvořit 

hodnotu, 
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IN05>1,6  firmy s touto hodnotou s 92% pravděpodobností nezkrachují a 

s 95% pravděpodobností budou vytvářet hodnotu (8, s 234). 

 

Při výpočtu IN05 je problémem, když je firma nezadlužená nebo zadlužená velmi málo  

a ukazatel nákladového krytí je obrovské číslo. Pro tento případ se doporučuje při 

propočtu IN05 omezit hodnotu ukazatele EBIT/nákladové úroky hodnotou 9 (9). 

 

2.6 Časové řady 

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 úseku. (10, s.114) 

Pro jejich zobrazení slouží sloupkový, spojnicový nebo hůlkový graf. 

 

2.6.1 Druhy časových řad 

U ekonomických ukazatelů se rozlišují tyto typy časových řad: 

 

a) podle rozhodného časového hlediska na časové řady intervalové (kdy velikost 

ukazatele y závisí na intervalu, za který je sledován) a na časové řady 

okamžikové (kdy se sleduje hodnota ukazatele v daném čase.  

b) Podle periodicity, s jakou jsou údaje v řadách sledovány, na časové řady 

dlouhodobé (roční) a krátkodobé (perioda je např. týden, měsíc nebo čtvrtletí). 

c) Podle druhu sledovaných ukazatelů na časové řady primárních a sekundárních 

statistik. 

d) Podle způsobu vyjádření údajů na časové řady naturálních a peněžních ukazatelů 

(11, s.246). 

 

2.6.2 Charakteristiky časových řad 

Pro všechny uvedené charakteristiky a vzorce časových řad, budeme vycházet 

z předpokladu, že intervaly mezi sousedními časovými okamžiky jsou stejně dlouhé. 

 

Průměr intervalové časové řady  
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Jedná se o aritmetický průměr hodnot časové řady v jednotlivých intervalech. 

 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1  , (2.17) 

 

Průměr okamžikové časové řady (chronologický průměr) 

 

�̅� =
1

𝑛−1
[

𝑦1

2
+ ∑ 𝑦𝑖 +

𝑦𝑛

2

𝑛−1
𝑖=2 ] , (2.18) 

 

Absolutní přírůstek (první diference) 

První diference vyjadřují přírůstek hodnoty časové řady, tedy o kolik se změnila její 

hodnota v určitém okamžiku. 

 

𝑑𝑖(𝑦)1 = 𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1 ,     𝑖 = 2,3, … , 𝑛 , 

 
(2.19) 

Z prvních diferencí určíme průměr prvních diferencí, který vyjadřuje, o kolik se 

průměrně změnila hodnota časové řady za jednotkový časový interval (10, s.119).  

 

𝑑1 (𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
1

𝑛−1
∑ 𝑑𝑖(𝑦) =

𝑦𝑛−𝑦1

𝑛−11
𝑛
𝑖=2  , (2.20) 

 

Koeficient růstu 

Tato charakteristika udává, kolikrát se zvýšila hodnota časové řady v určitém okamžiku 

nebo období oproti okamžiku (období) bezprostředně předcházejícímu. 

 

𝑘𝑖(𝑦) =
𝑦𝑖

𝑦𝑖−1
 ,    𝑖 = 2, 3, … , 𝑛 , (2.21) 

 

Z koeficientu růstu pak určíme Průměrný koeficient růstu, který vyjadřuje průměrnou 

změnu koeficientu růstu za jednotkový časový interval (10, s.119) 

 

𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ =  √∏ 𝑘𝑖(𝑦)𝑛
𝑖=2

𝑛−1 = √
𝑦𝑛

𝑦1

𝑛−1
 . (2.22) 
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2.6.3 Dekompozice časových řad 

Metoda předpokládá, že časovou řadu můžeme rozložit na několik nezávislých složek. 

 

𝑦𝑖 = 𝑇𝑖 + 𝐶𝑖 + 𝑆𝑖 + 𝑒𝑖 . 

 

(2.23) 

Kde: 

Ti – hodnota trendové složky, 

Si – hodnota sezónní složky, 

Ci – hodnota cyklické složky, 

ei – hodnota náhodné složky. 

 

Trendová složka (Ti) popisuje hlavní tendenci dlouhodobého vývoje dané časové řady. 

Je výsledkem faktorů, které působí na zkoumaný jev dlouhodobě stejným směrem.Ve 

většině případů se modeluje vhodnou analytickou funkcí (přímkou, exponenciálou, 

parabolou apod.), což do jisté míry umožňuje extrapolovat její budoucí vývoj (12, s. 

53). 

 

Sezónní složka (Si) ukazuje pravidelné kolísání kolem trendu, ke kterému dochází 

v důsledku roční periodicity. Sezónní výkyvy jsou způsobeny střídáním ročních období 

nebo lidskými zvyky jako jsou svátky nebo dovolená. Pro zkoumání této složky jsou 

vhodná čtvrtletní nebo měsíční data (12, s. 53). 

 

Cyklická složka (Ci) je považována za nejspornější složku časové řady. Jde o kolísání 

okolo trendu, kdy se střídají fáze růstu a poklesu, přičemž jednotlivé cykly mají 

nepravidelný charakter, tj. proměnnou délku i amplitudu. Příčiny změn této složky 

mohou být ekonomické i neekonomické povahy (12, s. 53). 

 

Náhodná (reziduální, zbytková, iregulární) složka (ei) je poslední složkou 

dekompozice náhodné řady. Nachází se v každé časové řadě. Je tvořena náhodnými 

nesystematickými výkyvy, které vznikají nepředvídatelnými okolnostmi (12, s. 53). 

Tato složka pokrývá také chyby v měření údajů časové řady a některé chyby, kterých se 

dopouštíme při jejím zpracování (10, s. 123). 
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2.7 Regresní a korelační analýza  

Cílem použití metod regresní a korelační analýzy je zkoumání a proniknutí do tzv. 

příčinných (kauzálních) souvislostí. Příčinnými souvislostmi rozumíme situaci, kdy 

existence určitého jevu souvisí s existencí jiného jevu (11, s. 170). 

Je vhodné rozlišit tzv. volnou a pevnou závislost 

 

Závislostí pevnou se označuje případ, kdy výskytu jednoho jevu nutně odpovídá výskyt 

druhé jevu (a často i naopak). Z pravděpodobnostního hlediska jde o vztah, který se 

projeví s jistotou. Průběh závislosti (v určitém intervalu) lze přesně charakterizovat 

určitou matematickou funkcí. 

 

Volná závislost je závislost, při níž jeden jev podmiňuje jev jiný jen s určitou 

pravděpodobností a v různé intenzitě. Určité hodnotě jedné veličiny odpovídá celá řada 

různých hodnot druhé veličiny. U této závislosti lze charakterizovat teoretický průběh 

závislosti a její těsnost. 

 

Regresní analýza se zabývá jednostrannými závislostmi. Jedná se o situaci, kdy proti 

sobě stojí vysvětlující (nezávisle) proměnná v úloze „příčin“ a vysvětlovaná (závisle) 

proměnná v úloze „následků“ (11, s. 171). 

 

Korelační analýza se zabývá vzájemnými (většinou lineárními) závislostmi, kdy se 

klade důraz především na intenzitu (sílu) vzájemného vztahu než na zkoumání veličin 

ve směru příčina – následek (11, s. 171). 

2.7.1 Volba regresní funkce 

„Základem při rozhodování o vhodném typu regresní funkce by měla být věcně 

ekonomická kritéria, tj. regresní funkce by měla být zvolena na základě věcného 

rozboru analýzy vztahů mezi veličinami, přičemž by základem rozhodnutí měla být 

existující ekonomická teorie.“(11, s. 180) 
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Jestliže nedokážeme odpovídající typ regresní funkce jasně stanovit na základě věcně 

ekonomických kritérií, jsme nuceni použít induktivní způsob volby. Jednou 

z nejběžnějších metod je grafická metoda, kdy je závislost mezi veličinami znázorněna 

bodovým diagramem neboli každá kombinace bodu x a y představuje jeden bod grafu. 

Podle průběhu vzniklého bodového grafu pak určíme, co za typ konkrétní funkce 

(parabolická, logaritmická, exponenciální,…) je nevhodnější pro popsání sledovaných 

závislostí (11, s. 180). 

 

Pro posouzení toho, jak dobře zvolená funkce přiléhá k zadaným datům lze použít 

reziduální součet čtverců nebo index determinace. 

2.7.2 Index determinace 

Posuzuje adekvátnost modelu. 

 

𝑅2 =
∑ 𝑝𝑖(�̂�𝑖−𝑀)2𝑛

𝑖=1

∑ ∑ (𝑌𝑖𝑟−𝑀)2𝑝𝑖
𝑟=1

𝑛
𝑖=1

 . (2.24) 

 

Kde M je celková průměrná hodnota všech pozorovaných hodnot Yir 

Hodnota indexu determinace se pohybuje v intervalu 0 až 1. Pokud je index 

determinace roven hodnotě 1, znamená to, že pozorované hodnoty se přesně kryjí 

s vypočtenými hodnotami z modelu. Čím blíže je index k 0, tím považujeme závislost 

slabší a daný model méně vhodný. Index determinace je často násoben číslem 100 a 

uváděn v procentech (13, s. 253). 

 

2.7.3 Metoda nejmenších čtverců (MNČ) 

Tato metoda se využívá k vyrovnání časové řady, resp. k extrapolaci jejího trendu. 

Spočívá v odhadu funkce, kterou data vyrovnáváme. Podmínkou je, aby uvedená funkce 

byla lineární z hlediska parametrů nebo byla na lineární tvar převoditelná z hlediska 

funkčních parametrů (12, s.55) 

 

 



28 

 

Metoda spočívá v tom, že od každého bodu vede ve 

svislém směru úsečka k uvažované přímce. Tuto úsečku 

pak považujeme za stranu čtverce. Přímka je tím lepší, čím 

menší vytváří celkový součet čtverců 

 

 

 

 

 

 

∑ (𝑦𝑖 − 𝑏1 − 𝑏2𝑥𝑖)
2 = 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚𝑛

𝑖=1  . (2.25) 

 

Tuto rovnici pak derivujeme podle obou koeficientů, čímž získáme tzv. normální 

rovnice a jejich řešením odhady koeficientů. 

2.7.4 Přímková regrese 

Je nejjednodušším a nejpoužívanějším typem regresní funkce 

 

𝐸(𝑌|𝑥) = 𝜂(𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2𝑥 . (2.26) 

  

Odhady koeficientů β1 a β2 budeme značit jako b1 a b2. K určení těchto koeficientů 

použijeme metodu nejmenších čtverců. 

 

Po provedení parciálních derivací funkce ze vzorce (2.17) a jejich položení rovno 0 

dostaneme tzv. soustavu normálních rovnic. Matematickou úpravou těchto rovnic 

dostaneme vzorce: 

 

𝑏2 =
∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖−𝑛�̅�𝑛

𝑖=1 �̅�

∑ 𝑥𝑖
2−𝑛�̅�2𝑛

𝑖=1

 ,        𝑏1 = 𝑦 − 𝑏2�̅�  . (2.27) 

 

kde x̅ a y̅ jsou výběrové průměry, pro které platí: 

Obrázek 1: MNČ (Zdroj:14) 
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�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1  ,      �̅� =

1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1   . (2.28) 

 

Odhad regresní přímky je poté dán předpisem: 

 

�̂�(𝑥) = 𝑏1 + 𝑏2𝑥 . (2.29) 

 

2.7.5 Další typy regresních funkcí 

Parabolická regrese 

 

𝜂 = 𝛽1 + 𝛽2𝑥 + 𝛽3𝑥2 , (2.30) 

  

  

Polynomická regrese 

 

𝜂 = 𝛽1 + 𝛽2𝑥 + 𝛽3𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑝  , (2.31) 

 

Hyperbolická regrese 

𝜂 = 𝛽1 +
𝛽2

𝑥
 , (2.32) 

 

Logaritmická regrese 

 

𝜂 = 𝛽1 + 𝛽2 log 𝑥 , (2.33) 

 

Exponenciální regrese 

𝜂 = 𝛽1𝛽2
𝑥 , (2.34) 

 

Mocninná regrese 

𝜂 = 𝛽1𝑥𝛽2 , 

 

 

(2.35) 
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2.7.6 Nelineární regresní funkce 

Nesplňují předpoklad, že zvolená regresní funkce je vyjádřena kombinací regresních 

koeficientů a známých funkcí, na těchto koeficientech nezávislých (10, s.104) 

Dělíme je na: 

 Linearizovatelné funkce 

 Speciální nelinearizovatelné funkce 

 

Linearizovatelné funkce 

 

Nelineární regresní funkce je linearizovatelná, pokud ji lze vhodnou transformací 

převést na funkci, která na svých regresních koeficientech závisí lineárně. Pro zjištění 

jejích regresních koeficientů a dalších charakteristik použijeme buď regresní přímku 

nebo klasický lineární model. Zpětnou transformací pak z výsledků dostaneme odhady 

koeficientů a dalších charakteristik pro nelineární model (10, s. 104). 

Speciální nelinearizovatelné funkce 

 

Speciální nelinearizovatelné funkce jsou používány především v časových řadách, které 

popisují ekonomické děje. 

 

Patří sem: 

 Modifikovaný exponenciální trend 

 Logistický trend 

 Gompertzova křivka 

 

Které mají zadány tyto předpisy: 

 

𝜂(𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2𝛽3
𝑥 ,      𝜂(𝑥) =

1

𝛽1+𝛽2𝛽3
𝑥 ,      𝜂(𝑥) = 𝑒𝛽1+𝛽2𝛽3

𝑥
 . (2.36) 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

Praktická část této práce bude obsahovat představení dané společnosti a následnou 

analýzu vybraných finančních ukazatelů s využitím statistických metod s důrazem na 

analýzu časových řad. U časových řad ukazatelů budou zjištěny jejich charakteristiky 

pomocí vzorců popsaných v teoretické části této práce a stanovena predikce hodnot na 

následující 2 roky. Veškeré výpočty budou provedeny za pomoci programu MS Excel.  

3.1 Představení společnosti 

Vybrala jsem si společnost TIEFENBACH s.r.o., která sídlí v Hnojicích v Olomouckém 

kraji a zabývá se zejména zemními pracemi v oblasti přípravy a provádění staveb. 

3.1.1 Základní údaje o společnosti 

 

 

Obrázek 2: Logo společnosti (Zdroj: 15) 

 

Obchodní firma:   TIEFENBACH s.r.o. 

Datum zápisu do OR:  15. prosince 2004 

Sídlo:     Hnojice 87, PSČ 78501 

IČO:    26849330 

Právní forma:   Společnost s ručením omezením 

Základní kapitál:   200 000 Kč 

Statutární orgán:   Jednatel 

Společníci:   VÍT TIEFENBACH, st., dat. nar. 15. prosince 1960 

Hnojice 87, PSČ 78501 

Obchodní podíl: 80% 

VÍT TIEFENBACH, ml., dat. nar. 30. října 1985 

Hnojice 87, PSČ 78501 
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Obchodní podíl: 20% (15) 

 

Předmět podnikání:   

 Silniční motorová doprava nákladní, 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

 nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), 

 úprava nerostů a dobývání rašeliny a bahna a jejich úprava, 

 provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami, 

 zprostředkování obchodu a služeb, 

 opravy silničních vozidel, 

 velkoobchod, 

 přípravné práce pro stavby, 

 geologické práce, 

 podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady (16). 

 

 

Obrázek 3 a 4: Strojový park (Zdroj: 15) 

 

3.1.2 Popis společnosti 

 

S mnohaletou zkušeností a praxí v oboru se firma TIEFENBACH s.r.o. zabývá zemními 

pracemi v oblasti přípravy a provádění staveb. Poskytuje zkušenosti s demolicemi, ze 

zvláštních prací zařizuje demolice mostů, dále úpravy vodotečí, jezů, a pilotování ve 

vodotečích. Disponuje stavebními sloupovými jeřáby, a ostatním širokým strojovým 
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parkem (rypadla, nakladače, dozery – jak se říká slangově „bagry“). Dále vlastní 

nákladní automobily širokého výběru, převážně sklápěcích vozidel o tonáži 10-30t.  

Mimo jiné má široké zkušenosti s odstraňováním staveb (14). 

 

Hlavní činnost je charakterizována subdodávkou zemních prací střední velikosti, 

demolicemi a přípravou rekultivací. Mezi okrajové činnosti patří těžba surovin (např. 

kameniva či štěrkopísků), recyklace stavebních odpadů, drcení, třízení (14). 

 

3.1.3 Historie společnosti 

Společnost sice byla založena až r. 2003, avšak vznikla transformací činnosti 

podnikatele Víta Tiefenbacha, který v oboru podniká již od r. 1991. Na jejím počátku se 

jednalo o zajištění autodopravy na převoz převážně sypkých materiálů. Provozovna 

společnosti se nyní nachází v obci Štěpánov u Olomouce, v bývalých prostorách 

mechanizačního střediska JZD Zlatý Klas Štěpánov, které jsou ve vlastnictví 

společnosti. Prvotní kroky byly směřovány k vybudování funkční organizace s 

perspektivou rozvoje zaměřeného především na zemní práce, převoz stavebních 

materiálů a v neposlední řadě i stavební práce. Od samého počátku společnost 

preferovala vycházení vstříc svým zákazníkům, bez ohledu na pracovní dobu a 

náročnost požadované práce či dopravní zakázky. Na základě těchto priorit si vytvořila 

dobré jméno na trhu a dobrou pozici v regionu. Tento trend sleduje i v současnosti a je i 

prioritou do dalších let práce (15). 

 

Firma se postupně rozvíjela a rozšiřovala, jak v počtu zaměstnanců, tak ve vozovém 

parku (dnes vlastní 19 nákladních vozidel, a 16 stavebních strojů pro stavební výrobu). 

Tato mechanizace je primárně určena k provádění výkopových prací a inženýrských sítí 

(kolová a pásová rypadla), terénní úpravy (dozery, nakladače) a speciální mechanizační 

prostředky pro odstraňování staveb a recyklaci (bourací kladiva, demoliční nůžky a 

mobilní drtička stavebních materiálů). Práci společnosti postupně vyzkoušela řada 

významných stavebních subjektů při zásadních zakázkách nejenom v okolí Olomouce 

(15). 
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3.1.4 Kvalita a certifikace  

Společnost garantuje vysokou kvalitu, odbornou práci a vyhovění vysokým nárokům ze 

strany všech objednavatelů. Veškera činnost odpovídá standardům systémů řízení ISO 

EN 9001:2009 a systému environmentální politiky ISO EN 14001:2005 (15). 

 

3.1.5 Zákazníci 

V současné době se drtivá většina zakázek týká výstavby pozemních komunikací 

financovaných státem. Asi 50% tržeb tvoří státní zakázky zprostředkované velkými 

firmami typu SKANSKA a Metrostaf, které jsou schopné vyhrát výběrová řízení na 

výstavbu nových silnic a dálnic. Asi 35% tržeb pak tvoří státní zakázky, které firma 

TIENFENBACH, s.r.o. získá přímo. Jedná se například o stavbu chodníků, lesních cest 

a podobně. Zbylých 15% tržeb pak tvoří nestatní zakázky od jiných firem. Jedná se 

například o demolice a povrchové úpravy pozemků.  

Přílišná vázanost tržeb na výstavbu pozemních komunikací může pro společnost 

znamenat hrozbu v letech, kdy se stát rozhodne snížit dotace pro tento sektor. 

3.2 Výsledky analýzy jednotlivých ukazatelů 

Pro zpracování analýzy jednotlivých ukazatelů budou použity výkazy společnosti z let 

2007-2014 (Příloha č.1, č.2, č.3, č.4). Pro stanovení předpisů rovnic časových řad 

ukazatelů a pro výpočet indexů determinace bude použit program MS Excel. 

3.2.1 Zisk, Náklady a tržby 

Jako první budou zhodnoceny základní údaje z účetních výkazů. Pro posouzení podniku 

byly vybrány položky zisk, náklady a tržby. Jejich vývoj ve sledovaném období je 

znázorněn v tabulce č.1. 

 

Tabulka 1: Zisk, náklady, tržby (tis. Kč) (Zdroj: Vlastní zpracování dle příloha č.1, č.2, č.3, č.4) 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tržby  64452 72737 55392 59273 56901 57240 58869 49851 

Náklady  51286 54824 44564 48586 43391 48316 52765 32914 

Zisk 2631 5237 819 836 173 187 59 1117 
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Tržby 

Pojmem tržby je označována ta část výnosů, které podnik získal prodejem výrobků, 

zboží a služeb v daném účetním období. Jsou hlavním finančním zdrojem podniku. 

Tabulka č. 2 zobrazuje hodnoty tržeb ve sledovaném období a vypočtené první 

diference a koeficient růstu, které jsou vypočteny za pomoci vzorců (2.19) a (2.21). 

 

Tabulka 2: Tržby (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořadí 
i 

Rok         
t 

Tržby 
(tis.Kč) yi 

První 
diference  

Koeficient 
růstu 

1 2007 64452     

2 2008 72737 8285 1,13 

3 2009 55392 -17345 0,76 

4 2010 59273 3881 1,07 

5 2011 56901 -2372 0,96 

6 2012 57240 339 1,01 

7 2013 58869 1629 1,03 

   

 

Na základě výsledků vypočtených v tabulce č.2 je možné určit další charakteristiky 

sledované časové řady.  

Průměrná hodnota tržeb v letech 2007 – 2014 byla 6 069 480 Kč. 

Průměr prvních diferencí 𝑑(𝑦)1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  , vypočtený pomocí vzorce (2.20), je roven hodnotě 

930 500 Kč, což značí, že za posledních 8 let se hodnota tržeb každoročně snížila 

v průměru o 930 500 Kč. 

Průměrný koeficient růstu  𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅   , vypočtený za pomoci vzorce (2.22), udává hodnotu 

0,99, což vyjadřuje, že hodnota tržeb ve sledovaném období meziročně klesla asi 0,99x, 

v tomto případě lze konstatovat, že v průměru se hodnota koef. růstu nemění. 

 

Pro vyrovnání časové řady tržeb byla použita lineární regresní funkce.  

Při takto zvolené funkci dosahuje index determinace spočítaný pomocí vzorce (2.24) 

hodnoty 0,5244. To nám říká, že asi v 52,44% případů lze rozptyl v datech vysvětlit 

zvolenou funkcí. Hodnota indexu determinace je zhruba středně vysoká. Celkově 

můžeme považovat zvolenou funkci za poměrně spolehlivou. 
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Graf 1: Tržby (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Tvar rovnice regresní přímky je: 

 

y = -2004,5x + 68359 ,  kde x = 1, 2, 3, … , 8. 

 

Prognóza do dalších let po dosazení do rovnice je pak: 

 

y9 = -2004,5 ∙ 9 +68359 = 50318,5, 

y10 = -2004,5 ∙ 10 + 68359 = 48314. 

 

Pokud si vývoj tržeb zachová trend z minulých let, je možné v roce 2016 očekávat 

pokles tržeb na hodnotu 48 314 000 Kč.  

 

Náklady 

Náklady vyjadřují peněžní hodnoty všech spotřebovaných vstupů při produkci výrobků 

nebo služeb. Náklady je suma peněžních hodnot, které organizace účelně vynaložila na 

získání výnosů, bez ohledu na to, zda byly v daném období skutečně zaplaceny (17).  

 

Největší nákladovou položkou u zakázek jsou výdaje na pohonné hmoty. Právě tato 

nákladová položka často rozhoduje o míře výdělečnosti (či prodělečnosti) dané zakázky. 
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Velké dodatečné náklady mohou pak vzniknout lidskými chybami a špatnou organizací 

práce. Při nedodržení termínů, pak hrozí firmě velké finanční postihy. 

 

Tabulka 3: Náklady (zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořadí 
i 

Rok         
t 

Náklady 
(tis. Kč) yi 

První 
diference  

Koeficient 
růstu 

1 2007 51286     

2 2008 54824 3538 1,07 

3 2009 44564 -10260 0,81 

4 2010 48586 4022 1,09 

5 2011 43391 -5195 0,89 

6 2012 48316 4925 1,11 

7 2013 52765 4449 1,09 

8 2014 32914 -19851 0,62 

 

 

Průměrná hodnota nákladů společnosti ve sledovaném období je 47 080 750 Kč. Průměr 

prvních diferencí 𝑑(𝑦)1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  je roven hodnotě -2 624 570 Kč, tj. meziroční pokles nákladů 

ve sledovaném období byl průměrně o 2 624 570 Kč. 

Průměrný koeficient růstu  𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅   udává hodnotu 0,95, což vyjadřuje, že hodnota 

nákladů ve sledovaném období meziročně klesla asi 0,95x. 

 

Na základě vypočtených hodnot byla pro vyrovnání časové řady zvolena lineární 

regresní funkce. Při vyrovnání regresní přímkou dosahuje index determinace hodnoty 

0,31. Index je poměrně nízký, ale z důvodu poměrně velkého rozkolísání hodnot nelze 

zvolit funkce, která by přesněji odpovídala trendu časové řady. 
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Graf 2: Náklady (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Tvar výsledné regresní funkce určený pomocí vzorce (2.26): 

 

y = -1581,4x + 5419 , kde x = 1, 2, 3, … , 8. 

 

Prognóza do dalších let po dosazení x = 9 a x = 10 : 

 

y9 = -1581,4∙9 + 54197 = 39964,4,  

y10 = -1581,4∙10 + 54197 = 38483. 

 

V roce 2015 můžeme očekávat hodnotu nákladů okolo 39 964 400 Kč, v roce 2016 pak 

okolo 38 483 000 Kč. 

 

Zisk 

Jedním z účelů podnikání je dosažení zisku. Proto je tento ukazatel jedním 

z nejzásadnějších pro posouzení celkové efektivnosti podnikové činnosti. 

Jako hodnota zisku byl použit EAT (zisk po zdanění). Následující tabulka obsahuje 

charakteristiky časové řady. 
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Tabulka 4: Zisk (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořadí 
i 

Rok         
t 

Zisk (tis. Kč) 
yi 

První 
diference  

Koeficient 
růstu 

1 2007 2631     

2 2008 5237 2606 1,99 

3 2009 819 -4418 0,16 

4 2010 836 17 1,02 

5 2011 173 -663 0,21 

6 2012 187 14 1,08 

7 2013 59 -128 0,32 

8 2014 1117 1058 18,93 

 

Na základě výpočtů v tabulce byla určena průměrná hodnota zisku, která dosahuje výše 

1 382 375Kč. Průměr prvních diferencí 𝑑(𝑦)1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  je roven hodnotě -216 286 Kč, což značí, 

že za posledních 8 let se hodnota tržeb každoročně snížila v průměru o 216 286 Kč. 

Průměrný koeficient růstu  𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅   udává hodnotu 3,39, což vyjadřuje, že hodnota tržeb 

ve sledovaném období meziročně klesla asi 0,99x, v tomto případě lze konstatovat, že 

v průměru se hodnota koef. růstu nemění. 

 

Při vyrovnání zisku bude brána v úvahu pesimistická a optimistická varianta. Při 

uvažování pesimistické varianty byla časová řada zisku vyrovnána pomocí mocninné 

funkce, při jejímž použití dosahuje index determinace hodnoty 50,46%. Tato varianta 

by nastala, pokud by se společnosti nepodařilo pokračovat ve stoupajícím trendu, který 

započal v posledním roce sledovaného období. 
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Graf 3: Zisk- pesimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

S pomocí vzorce (2.35) byla vypočtena rovnice ve tvaru: 

 

𝑦 = 4571,9𝑥−1,515 ,  kde x = 1, 2, 3, … , 8. 

 

Po dosazení hodnot pro následující roky pak dostaneme hodnoty: 

 

𝑦9 = 4571,9 ∙ 9−1,515 =̇ 163,84, 

𝑦10 = 4,571,9 ∙ 10−1,515 =̇ 139,67. 

 

Při pesimistické variantě vývoje zisku by jeho hodnota v následujících letech klesla na 

nejprve na 163 840 Kč a poté na 139 670 Kč. 

 

 

Pokud bude časová řada vyrovnána pomocí polynomu 2. Stupně, bude pomocí indexu 

determinace vysvětlen rozptyl v datech ve výši 56,81%. Tato varianta počítá se 

zachováním růstového trendu z posledního roku sledovaného období. 
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Graf 4: Zisk - optimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

S pomocí vzorce (2.31) byla vypočtena rovnice ve tvaru: 

 

𝑦 = 139,7𝑥2 −  1722,1𝑥 +  5569,6 , kde x =  1, 2, 3, … , 8. 

 

Po dosazení hodnot pro následující roky pak dostaneme hodnoty: 

 

𝑦9 = 139,7 ∙ 92 − 1722,1 ∙ 9 +  5569,6 = 1368,4, 

𝑦10 = 139,7 ∙ 102 −  1722,1 ∙ 10 +  5569,6 = 2318,6 . 

 

Při optimistické variantě vývoje zisku můžeme jeho hodnotu odhadovat v roce 2015 ve 

výši 1 368 400 Kč a v roce 2016 ve výši 2 318 600 Kč.  

3.2.2 Ukazatele likvidity 

 

Ukazatele likvidity nám říkají, zda je podnik schopen dostát svým závazkům. Pro 

výpočty jednotlivých likvidit byly použity vzorce (2.1) , (2.2) a  (2.3). 
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Tabulka 5: Ukazatele likvidity (Vlastní zpracování) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Běžná 
likvidita 

1,22 1,36 1,22 1,16 1,12 1,22 1,54 1,14 

Pohotová 
likvidita 

1,22 1,36 1,22 1,13 1,12 1,20 1,54 0,82 

Okamžitá 
likvidita 

0,21 0,46 0,33 0,16 0,12 0,17 0,14 0,14 

 

V tabulce je znázorněn vývoj jednotlivých likvidit ve sledovaném období. Jelikož 

podnik je orientován na poskytování služeb, a nemá prakticky žádné zboží, jsou 

hodnoty běžné a pohotové likvidity skoro shodné. Z tohoto důvodu se v dalších 

analýzách budu zabývat pouze likviditou běžnou a okamžitou. 

 

Běžná likvidita 

Běžná likvidita, která je také označována jako likvidita 3. stupně, nám říká, kolikrát 

pokrývají oběžná aktiva krátkodobý majetek podniku. Následující tabulka popisuje 

charakteristiky časové řady běžné likvidity podniku ve sledovaném období. 

   

Tabulka 6: Charakteristika řady běžné likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořadí 
i 

Rok         
t 

Běžná 
likvidita yi 

První 
diference  

Koeficient 
růstu 

1 2007 1,22     

2 2008 1,36 0,14 1,11 

3 2009 1,22 -0,14 0,90 

4 2010 1,16 -0,06 0,95 

5 2011 1,12 -0,04 0,97 

6 2012 1,22 0,1 1,09 

7 2013 1,54 0,32 1,26 

8 2014 1,14 -0,4 0,74 

 

Na základě výsledků vypočtených hodnot byly určeny charakteristiky časové řady 

běžné likvidity.  

Průměrná hodnota běžné likvidity v letech 2007 – 2014 byla 1,25. 

Průměr prvních diferencí 𝑑(𝑦)1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  je roven hodnotě 0,01, což značí, že za posledních 8 let 

se hodnota tržeb každoročně snížila v průměru o 0,01. 
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Průměrný koeficient růstu  𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅   udává hodnotu 1,003, což vyjadřuje, že hodnota tržeb  

ve sledovaném období meziročně vzrostla asi 1,003x, v tomto případě lze konstatovat, 

že v průměru se hodnota koef. růstu nemění. 

 

Z důvodu velkého rozkolísání hodnot ukazatele běžné likvidity není možné stanovit 

vhodnou regresní funkci k vyrovnání časové řady. Index determinace nedosahuje při 

žádné regresní funkci uspokojivé hodnoty a žádná z funkcí by důvěryhodně nepopsala 

trend dané časové řady. Z tohoto důvodu zde bylo zvoleno vyrovnání pomocí průměru 

hodnot.  

 

 

Graf 5: Běžná likvidita (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Rovnice časové řady je ve tvaru: 

y = 1,25 

 

Predikce do dalších let: 

y9 = y10 = 1,25 

 

Při zachování stejných podmínek by se v dalších 2 letech běžná likvidita měla 

pohybovat okolo hodnoty 1,25. 
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Okamžitá likvidita 

Okamžitá likvidita je vyjádřena poměrem finančního majetku a krátkodobých závazků. 

V následující tabulce je vyjádřen průběh a charakteristiky okamžité likvidity ve 

sledovaném období. 

 

Tabulka 7: Charakteristika řady okamžité likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořadí 
i 

Rok         
t 

Okamžitá 
likvidita yi 

První 
diference  

Koeficient 
růstu 

1 2007 0,21     

2 2008 0,46 0,25 2,19 

3 2009 0,33 -0,13 0,72 

4 2010 0,16 -0,17 0,48 

5 2011 0,12 -0,04 0,75 

6 2012 0,17 0,05 1,42 

7 2013 0,14 -0,03 0,82 

8 2014 0,14 0 1,00 

 

Průměrná hodnota okamžité likvidity v letech 2007 – 2014 byla 0,22.  

Průměr prvních diferencí 𝑑(𝑦)1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  je roven hodnotě -0,01, což značí, že za posledních 8 

let se hodnota okamžité likvidity snížila v průměru o 0,01. 

Průměrný koeficient růstu  𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅   udává hodnotu 1,05, což vyjadřuje, že hodnota 

okamžité likvidity ve sledovaném období meziročně vzrostla asi1,05x. 

 

Graf 6: Okamžitá likvidita (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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K vyrovnání časové řady byla použita mocninná funkce. Při takto zvolené funkci 

dosahuje index determinace spočítaný pomocí vzorce (2.24) hodnoty 0,377. To nám 

říká, že ze 37,7% případů pozorované časové řady lze vysvětlit rozptyl v datech 

zvolenou funkcí. Hodnotu indexu determinace nelze považovat za příliš vysokou, což je 

způsobeno zejména velkými výkyvy hodnot v letech 2007 a 2008. 

  

 S pomocí vzorce (2.35) byla vypočtena rovnice ve tvaru: 

 

𝑦 = 0,3346𝑥−0,41 ,  kde x = 1, 2, 3, … , 8. 

 

Po dosazení hodnot pro následující roky pak dostaneme hodnoty: 

 

𝑦9 = 0,3346 ∙ 9−0,41 =̇ 0,14, 

𝑦10 = 0,3346 ∙ 10−0,41 =̇ 0,13. 

 

V následujících letech lze proto očekávat mírný pokles na hodnoty 0,14 a 0,13. 

 

 

3.2.3 Ukazatele rentability 

 

Přinášejí nám základní obraz o efektivitě našeho podnikání. Dokážou nám říci, zda je 

efektivnější pracovat s vlastními prostředky nebo cizím kapitálem, jak jsme zhodnotili 

svůj vlastní kapitál v podnikání, a poukazují na slabé stránky v hospodaření. Pro 

výpočet byly použity vzorce (2.4), (2.5), (2.6) a (2.7). 

 

Tabulka 8: Ukazatele rentability (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ROI 12,18% 19,01% 3,44% 2,64% 0,55% 0,59% 0,16% 3,73% 

ROA 16,52% 25,26% 4,93% 4,17% 2,23% 1,61% 0,66% 5,64% 

ROE 56,19% 52,80% 7,63% 7,91% 1,67% 1,77% 0,56% 9,52% 

ROS 5,54% 9,57% 2,12% 2,23% 1,22% 0,89% 0,43% 3,39% 
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ROI 

Tento ukazatel měří, jak efektivně podnik nakládá s kapitálem, a kolik haléřů 

provozního zisku podnik dosáhl z 1 investované koruny. Tabulka č. 9 zobrazuje 

hodnoty ukazatele ROI ve sledovaném období společně se základními charakteristikami 

její časové řady. 

 

Tabulka 9: ROI (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořadí 
i 

Rok         
t 

ROI yi 
První 

diference  
Koeficient 

růstu 

1 2007 12,18%     

2 2008 19,01% 6,83% 1,56 

3 2009 3,44% -15,57% 0,18 

4 2010 2,64% -0,80% 0,77 

5 2011 0,55% -2,09% 0,21 

6 2012 0,59% 0,04% 1,07 

7 2013 0,16% -0,43% 0,27 

8 2014 3,73% 3,57% 23,31 

 

Na základě vypočtených hodnot v předcházející tabulce byla vypočtena průměrná 

hodnota ROI 5,29%. A zjištěn meziroční pokles 1,21% ve sledovaném období. 

Vzhledem k rozkolísanosti hodnot ukazatele nemá cenu interpretovat průměr prvních 

diferencí 𝑑(𝑦)1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  a průměrný koeficient růstu  𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

Vyrovnání časové řady ukazatele ROI bylo provedeno pomocí polynomické funkce. 

Index determinace je v tomto případě 0,69 (69%), proto lze zkonstatovat, že se jedná o 

vhodně zvolenou funkci. 
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Graf 7: ROI (Zdroj: Vlastní zpracování) 

S pomocí vzorce (2.31) byla vypočtena rovnice ve tvaru: 

 

𝑦 = 0,0061𝑥2 −  0,0744𝑥 +  0,2322 ,   kde x =  1, 2, 3, … , 8. 

 

Po dosazení hodnot pro následující roky pak dostaneme hodnoty: 

 

𝑦9 = 0,0061 ∙ 92 −  0,0744 ∙ 9 +  0,2322 = 0,0567, 

𝑦10 = 0,0061 ∙ 102 −  0,0744 ∙ 10 +  0,2322 = 0,0982 . 

 

Pokud se nezmění podmínky časové řady, a pokud byla funkce vhodně zvolena, pak 

hodnota ROI dosáhne v roce 2015 5,67% a v roce 2016 9,82%. 

 

ROA 

Ukazatel ROA měří produkční sílu podniku, a říká nám, jak efektivně podnik využívá 

svůj kapitál. Tabulka č. 10 zobrazuje hodnoty ukazatele ROA ve sledovaném období 

společně se základními charakteristikami její časové řady. 
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Tabulka 10: ROA (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořadí 
i 

Rok         
t 

ROA yi 
První 

diference  
Koeficient 

růstu 

1 2007 16,52%     

2 2008 25,26% 8,74% 1,53 

3 2009 4,93% -20,33% 0,20 

4 2010 4,17% -0,76% 0,85 

5 2011 2,23% -1,94% 0,53 

6 2012 1,61% -0,62% 0,72 

7 2013 0,66% -0,95% 0,41 

8 2014 5,64% 4,98% 8,55 

 

Průměrná hodnota ROA v letech 2007 – 2014 byla 7,63%. Průměr prvních diferencí 

𝑑(𝑦)1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  je roven hodnotě -1,55%, což značí průměrný meziroční pokles o 1,55%. 

Vzhledem k velkým výkyvům v hodnotách ve sledovaném období nemá smysl 

interpretovat průměrný koeficient růstu  𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅  .  

 

Pro vyrovnání časové řady byla zvolena polynomická funkce. Při jejím použití dosahuje 

index determinace poměrně vysoké hodnoty 0,69, tj. z 69% se pozorované hodnoty 

kryjí s hodnotami modelu, a proto můžeme považovat funkci za vhodně zvolenou. 

 

 

Graf 8: ROA (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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S pomocí vzorce (2.31) byl stanoven předpis rovnice ve tvaru: 

 

𝑦 = 0,0077𝑥2 −  0,0945𝑥 +  0,305 , kde x =  1, 2, 3, … , 8. 

 

Po dosazení hodnot pro následující roky pak dostaneme hodnoty: 

 

𝑦9 = 0,0077 ∙ 92 −  0,0945 ∙ 9 +  0,305 = 0,078, 

𝑦10 = 0,0077 ∙ 102 −  0,0945 ∙ 10 +  0,305 = 0,13. 

 

Pokud si časová řada zachová svůj trend, bude ukazatele ROA nabývat v následujících 

letech hodnot 7,8% a 13%. 

 

ROE 

Tento ukazatel označuje, kolik čistého zisku připadá na jednu korunu investovaného 

kapitálu. Níže zobrazená tabulka opět popisuje výši ukazatele ve sledovaném období, 

spolu se základními charakteristikami časové řady. 

 

Tabulka 11: ROE (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořadí 
i 

Rok         
t 

ROE. yi 
První 

diference  
Koeficient 

růstu 

1 2007 56,19%     

2 2008 52,80% -3,39% 0,94 

3 2009 7,63% -45,17% 0,14 

4 2010 7,91% 0,28% 1,04 

5 2011 1,67% -6,24% 0,21 

6 2012 1,77% 0,10% 1,06 

7 2013 0,56% -1,21% 0,32 

8 2014 9,52% 8,96% 17,00 

 

Na základě vypočtených hodnot v předcházející tabulce byla vypočtena průměrná 

hodnota ROE ve výši 17,26%. Průměrný meziroční pokles ve sledovaném období je 

6,67%. Vzhledem k rozkolísanosti hodnot ukazatele nemá cenu interpretovat průměr 

prvních diferencí 𝑑(𝑦)1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  a průměrný koeficient růstu  𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ . 
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Vyrovnání časové řady ukazatele ROE bylo provedeno polynomem 2. stupně, při takto 

zvolené regresní funkci dosahuje index determinace 0,89 (89%), proto můžeme 

následný odhad hodnot do budoucna považovat za poměrně spolehlivý. 

 

Graf 9: ROE (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Po dosazení hodnot pro následující roky pak dostaneme hodnoty: 

 

𝑦9 = 0,026 ∙ 92 −  0,3071 ∙ 9 +  0,8907 = 0,2328, 

𝑦10 = 0,026 ∙ 102 −  0,3071 ∙ 10 +  0,8907 = 0,4197. 

 

Při nezměněných podmínkách v dalších letech se budou hodnoty ukazatele v roce 2015 

23,28% ve výši a v roce 2016 pak skoro 42%.  
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ROS 

Tento ukazatel nám udává, kolik zisku připadá na 1Kč tržeb. Tabulka č. 12 udává 

hodnoty ukazatele v letech 2007-2014 spolu s vypočtenými prvními diferencemi a 

koeficienty růstu 

 

Tabulka 12: ROS (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořadí 
i 

Rok         
t 

ROS. yi 
První 

diference  
Koeficient 

růstu 

1 2007 5,54%     

2 2008 9,57% 4,03% 1,73 

3 2009 2,12% -7,45% 0,22 

4 2010 2,23% 0,11% 1,05 

5 2011 1,22% -1,01% 0,55 

6 2012 0,89% -0,33% 0,73 

7 2013 0,43% -0,46% 0,48 

8 2014 3,39% 2,96% 7,88 

 

 

Na základě vypočtených údajů v předcházející tabulce byla vypočtena průměrná 

hodnota ukazatele ROS 3,17% a zaznamenán meziroční pokles asi o 0,31%. Stejně jako 

u ostatních ukazatelů rentability, i tady se ve sledovaném období nachází velké výkyvy 

v hodnotách, a proto ani zde nemá cenu interpretovat průměr prvních diferencí 𝑑(𝑦)1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  a 

průměrný koeficient růstu  𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

 

Vyrovnání časové řady ukazatel ROS bylo provedeno taktéž pomocí polynomické 

funkce, a to opět polynomem 2. Stupně. Index determinace 0,58 (58%) můžeme označit 

za dostatečně důvěryhodný pro vyrovnání trendu vybranou funkcí. 
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Graf 10: ROS (Zdroj: Vlastní zpracování) 

S pomocí vzorce (2.31) byla vypočtena rovnice ve tvaru: 

 

𝑦 = 0,0027𝑥2 −  0,0325𝑥 +  0,108 ,  kde x = 1, 2, 3, … , 8. 

 

Po dosazení hodnot pro následující roky pak dostaneme hodnoty: 

 

𝑦9 = 0,0027 ∙ 92 −  0,0325 ∙ 9 +  0,108 = 0,0342, 

𝑦10 = 0,0027 ∙ 102 −  0,0325 ∙ 10 +  0,108 = 0,053. 

 

Pokud je křivka trendu správně zvolena můžeme v roce 2015 očekávat rentabilitu tržeb 

3,42, v roce 2016 pak 5,3%. 

 

3.2.4 Ukazatele aktivity 

 

Ukazatele aktivity dělíme na obraty, které nám říkají, kolikrát danou položku využijeme 

v podnikání a na doby obratu, které sdělují, jak dlouho trvá, než se položka využije ve 
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3.2.4.1 Obraty 

Pro posouzení finanční situace podniku byly vybrány ukazatele obrat aktiv a obrat 

dlouhodobého majetku. Výpočty ukazatelů byly provedeny pomocí vzorců (2.11) a 

(2.12). 

 

Tabulka 13: Obraty (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Obrat aktiv 2,98 2,64 2,33 1,90 1,82 1,81 1,69 1,48 

Obrat dlouh. 
majetku 

40,54 55,40 36,83 13,53 8,19 7,09 5,77 6,30 

 

Obrat aktiv 

Tento ukazatel nám udává, jak účelně podnik využívá svůj majetek. Pro popis časové 

řady jsou v tabulce č. 14 vypočítány první diference a koeficienty růstu obratu aktiv ve 

sledovaném období. 

Tabulka 14: Obrat aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořadí 
i 

Rok         
t 

Obrat aktiv 
yi 

První 
diference  

Koeficient 
růstu 

1 2007 2,98     

2 2008 2,64 -0,34 0,89 

3 2009 2,33 -0,31 0,88 

4 2010 1,90 -0,43 0,82 

5 2011 1,82 -0,08 0,96 

6 2012 1,81 -0,01 0,99 

7 2013 1,69 -0,12 0,93 

8 2014 1,48 -0,21 0,88 

 

 

Průměrná hodnota obratu aktiv v letech 2007 – 2014 byla 2,08.  

Průměr prvních diferencí 𝑑(𝑦)1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  je roven hodnotě -0,21, což značí, že za posledních 8 

let se hodnota indexu snížila meziročně v průměru o hodnotu 0,21. 

Průměrný koeficient růstu  𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅   udává hodnotu 0,91, což vyjadřuje, že hodnota indexu 

ve sledovaném období meziročně klesla asi 0,91x. 

 

Pro vyrovnání časové řady byla zvolená lineární regresní funkce, jejíž hodnoty se 

s pozorovanými hodnotami ukazatele shodují podle indexu determinace z 90,6%.  
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Graf 11: Obrat aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

S pomocí vzorce (2.26) byla vypočtena rovnice ve tvaru: 

 

𝑦 = −0,201𝑥 + 2,9869 ,   kde x = 1, 2, 3, … , 8. 

 

Po dosazení hodnot pro následující roky pak dostaneme hodnoty: 

 

𝑦9 = −0,201 ∙ 9 + 2,9869 = 1,18, 

𝑦10 = −0,201 ∙ 10 + 2,9869 =  0,98. 

 

Pokud nenastane změna v trendu časové řady obratu aktiv, můžeme do dalších let 

počítat opět s mírným poklesem, a to v roce 2015 na hodnotu 1,18, v roce 2016 pokles 

až na 0,98. 

 

Obrat dlouhodobého majetku 

Tento ukazatel udává, kolikrát se stálá aktiva obrátí v podniku za rok. Jeho hlavní 

význam je při rozhodování o pořízení nového majetku. V tabulce č. 15 budou 

znázorněny hodnoty ukazatele spolu s prvními diferencemi a koeficienty růstu ve 

sledovaném období. 
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Tabulka 15: Obrat dlouhodobého majetku (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořadí 
i 

Rok         
t 

Obrat dlouh. 
majetku yi 

První 
diference  

Koeficient 
růstu 

1 2007 40,54     

2 2008 55,40 14,86 1,37 

3 2009 36,83 -18,57 0,66 

4 2010 13,53 -23,3 0,37 

5 2011 8,19 -5,34 0,61 

6 2012 7,09 -1,1 0,87 

7 2013 5,77 -1,32 0,81 

8 2014 6,30 0,53 1,09 

 

Z tabulky č. 15 byly dále vypočítány následující charakteristiky. Průměrná hodnota 

obratu dlouhodobého majetku ve sledovaném období je rovna 21,71. Průměr prvních 

diferencí 𝑑(𝑦)1  je roven -4,89, tj. průměrný meziroční pokles o hodnotu 4,89. 

Průměrný koeficient růstu 𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅  je na hodnotě 0,83, což můžeme interpretovat, že se 

hodnota meziročně sníží 0,83x. 

 

Pro vyrovnání časové řady obratu dlouhodobého majetku byla zvolena regresní funkce 

polynomu 2. stupně. Index determinace je v tomto případě 0,8 (80%), což považujeme 

za dostatečnou shodu pro vyrovnání řady navrženou funkcí. 

 

 

Graf 12: Obrat dlouhodobého majetku (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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S pomocí vzorce (2.31) byla vypočtena rovnice ve tvaru: 

 

𝑦 = 0,885𝑥2 − 14,897𝑥 + 66,176 , kde x =  1, 2, 3, … , 8. 

 

Po dosazení hodnot pro následující roky pak dostaneme hodnoty: 

 

𝑦9 = 0,885 ∙ 92 − 14,897 ∙ 9 + 66,176 = 3,79, 

𝑦10 = 0,885 ∙ 102 − 14,897 ∙ 10 + 66,176 = 5,71. 

 

Jestliže časová řada nezmění svůj současný trend, budou hodnoty obratu dlouhodobého 

majetku v následujících letech 3,79 a 5,71. 

3.2.4.2 Doby obratu 

Výpočty dob obratu byly provedeny pomocí vzorců (2.14) a (2.15). 

Tabulka 16: Doby obratu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Doba obratu 
pohledávek (dny) 

84,48 92,72 107,08 122,77 123,07 107,19 89,97 121,86 

Doba obratu 
závazků (dny) 

91,06 71,37 79,14 104,56 123,78 125,43 153,02 125,85 

 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu zásob udává počet dnů do doby spotřeby nebo prodeje zásob. V následující 

tabulce jsou zachyceny hodnoty ukazatele ve sledovaném období a vypočteny základní 

charakteristiky časové řady nutné k určení jejího trendu. 

 

Tabulka 17: Doba obratu pohledávek (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořadí 
i 

Rok         
t 

Doba obratu 
pohl. yi  (dny) 

První 
diference  

Koeficient 
růstu 

1 2007 80,48     

2 2008 92,72 12,24 1,15 

3 2009 107,08 14,36 1,15 

4 2010 122,77 15,69 1,15 

5 2011 123,07 0,3 1,00 

6 2012 107,20 -15,87 0,87 

7 2013 89,97 -17,23 0,84 

8 2014 121,86 31,89 1,35 
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Průměrná doba obratu pohledávek je asi 106 dní. U tohoto ukazatele považujeme za 

dobré, když se jeho hodnota snižuje, bohužel dle vypočtených hodnot průměr prvních 

diferencí je 5,9, což znamená průměrný meziroční růst obratu pohledávek asi o 6 dní. 

Průměrný koeficient růstu je na hodnotě 1,07, neboli doba obratu pohledávek se každý 

rok zvýší 1,07x. 

 

Vzhledem k rozkolísanosti dat časové řady, bylo obtížné jednoznačně stanovit trend 

časové řady. Nejvyššího indexu determinace, který určuje shodu mezi pozorovanými 

hodnotami časové řady a regresní funkce, bylo dosaženo při vyrovnání dat polynomem 

2. stupně. V tomto případě je index determinace roven 0,42 (42%). 

 

 

Graf 13: Doba obratu pohledávek (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

S pomocí vzorce (2.31) byla vypočtena rovnice ve tvaru: 

 

𝑦 = −1,4577𝑥2 + 16,079𝑥 + 70,959 , kde x =  1, 2, 3, … , 8. 

 

Po dosazení hodnot pro následující roky pak dostaneme hodnoty: 
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𝑦10 = −1,4577 ∙ 102 + 16,079 ∙ 10 + 70,959 =̇ 85,98. 

 

Pokud se nezmění podmínky, a jestliže polynomická funkce vystihla trend ukazatele, 

můžeme dobu obratu pohledávek v roce 2015 očekávat asi 98 dní a v roce 2016 asi 86 

dní. 

 

Doba obratu závazků 

Tabulka č. 18 zobrazuje vývoj ukazatele, jeho první diference a koeficient růstu ve 

sledovaném období. 

 

Tabulka 18: Doba obratu závazků (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořadí 
i 

Rok         
t 

Doba obratu 
závazků yi (dny) 

První 
diference  

Koeficient 
růstu 

1 2007 91,06     

2 2008 71,37 -19,69 0,78 

3 2009 79,13 7,76 1,11 

4 2010 104,56 25,43 1,32 

5 2011 123,78 19,22 1,18 

6 2012 125,43 1,65 1,01 

7 2013 153,02 27,59 1,22 

8 2014 125,85 -27,17 0,82 

 

Průměrná doba obratu závazků činí 109 dní. Za pomoci vypočtených dat v předcházející 

tabulce byl určen průměr prvních diferencí ve výši 4,97, což znamená, že průměrný 

meziroční růst doby obratu závazků je asi o 5 dní. Průměrný koeficient růstu je pak na 

hodnotě 1,06, neboli doba obratu závazků se každý rok zvýší 1,06x. 

 

Časová řada byla vyrovnána pomocí regresní lineární přímky. Při takto zvolené regresní 

funkci dosahuje index determinace hodnoty 0,73 (73%). 
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Graf 14: Doba obratu závazků (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

S pomocí vzorce (2.26) byla vypočtena rovnice ve tvaru: 

 

𝑦 = 9,6411𝑥 + 65,891 , kde x =  1, 2, 3, … , 8. 

 

Po dosazení hodnot pro následující roky pak dostaneme hodnoty: 

 

𝑦9 = 9,6411 ∙ 9 + 65,891 =̇ 152,66, 

𝑦10 = 9,6411 ∙ 10 + 65,891 =̇ 162,3. 

 

Jestliže křivka regresní přímky správně vystihuje trend ukazatele, budou se doby obratu 

závazků zvyšovat v následujících letech až na hodnoty 153 a 162 dní 

3.2.5 Ukazatele zadluženosti 
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vysoká hodnota položky výdaje příštích období, proto není součet těchto ukazatelů 

100%. Pro výpočet ukazatelů zadluženosti byly použity vzorce (2.8) a (2.9). 

 

Tabulka 19: Ukazatele zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Celková 
zadluženost 

78,23% 56,71% 54,55% 57,61% 66,38% 66,31% 70,42% 60,64% 

Kvóta vlastního 
kapitálu 

21,67% 36,01% 45,14% 33,39% 33,27% 33,25% 28,09% 39,22% 

 

Celková zadluženost 

Pro bližší zkoumání a analýzu byla zvolena časová řada celkové zadluženosti. 

Následující tabulka obsahuje vypočtené charakteristiky časové řady. 

 

Tabulka 20: Celková zadluženost (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 
Pořadí 

i 

Rok         
t 

Celková 
zadluž. 

yi 

První 
diference 

Koeficient 
růstu 

1 2007 78,22%     

2 2008 56,71% -21,51% 0,73 

3 2009 54,55% -2,16% 0,96 

4 2010 57,61% 3,06% 1,06 

5 2011 66,38% 8,77% 1,15 

6 2012 66,31% -0,07% 1,00 

7 2013 70,41% 4,1 1,06 

8 2014 60,64% -9,77 0,86 

 

Průměrná hodnota ukazatele celkové zadluženosti ve sledovaném byla 63,85%. Průměr 

prvních diferencí 𝑑(𝑦)1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  je roven hodnotě -2,5%, což můžeme interpretovat jako 

průměrný meziroční pokles o 2,5% 

Průměrný koeficient růstu  𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅   udává hodnotu 0,97, což vyjadřuje, že hodnota indexu 

ve sledovaném období se klesla meziročně 0,97x. 

 

Index determinace nedosahuje uspokojivých hodnot při žádné z regresních funkcí, proto 

byla časová řada celkové zadluženosti vyrovnána pomocí průměru hodnot. 
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Graf 15: Celková zadluženost (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Rovnice časové řady je ve tvaru: 

y = 63,85% 

 

Predikce do dalších let: 
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Tabulka 21: IN05 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

X1 1,28 1,76 1,83 1,74 1,51 1,51 1,42 1,65 

X2 9,00 9,00 9,00 9,00 8,58 7,20 3,86 9,00 

X3 0,17 0,25 0,05 0,04 0,02 0,02 0,01 0,06 

X4 2,98 2,64 2,33 1,87 1,82 1,80 1,56 1,67 

X5 1,14 1,77 1,81 1,43 1,16 1,12 1,05 1,16 

IN05 3,15 3,97 3,17 2,91 2,56 2,47 2,15 2,82 

 

V prvních letech sledovaného období firma nesplácí žádný bankovní úvěr a nemá téměř 

žádné nebo jen velmi malé nákladové úroky. Z tohoto důvodu byl index X2, který se 

vypočítá jako EBIT/nákladové úroky, snížen v některých letech na hodnotu 9, aby 

nedošlo ke zkreslení konečného výsledku. 

 

Tabulka 22: IN 05 - charakteristiky řady (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Pořadí 
i 

Rok         
t 

IN05             
yi 

První 
diference  

Koeficient 
růstu 

1 2007 3,15     

2 2008 3,97 0,82 1,26 

3 2009 3,17 -0,8 0,80 

4 2010 2,91 -0,26 0,92 

5 2011 2,55 -0,36 0,88 

6 2012 2,47 -0,08 0,97 

7 2013 2,15 -0,32 0,87 

8 2014 2,81 0,66 1,31 

 

Průměrná hodnota Indexu IN05 v letech 2007 – 2014 byla 2,9.  

Průměr prvních diferencí 𝑑(𝑦)1
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  je roven hodnotě -0,05, což značí, že za posledních 8 

let se hodnota indexu snížila v průměru o 0,05. 

Průměrný koeficient růstu  𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅   udává hodnotu 1, což vyjadřuje, že hodnota indexu ve 

sledovaném období se v průměru téměř nemění. 

 

Časová řada IN05 byla vyrovnána polynomickou funkcí, pro kterou byl zjištěn index 

determinace s uspokojivou hodnotou 0,57 (57%). 
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Graf 16 : IN05 (Zdorj: Vlastní zpracování) 

 

S pomocí vzorce (2.31) byla vypočtena rovnice ve tvaru: 

 

𝑦 = 0,0218𝑥2 −  0,3614𝑥 +  3,9715 , kde x =  1, 2, 3, … , 8. 

 

Po dosazení hodnot pro následující roky pak dostaneme hodnoty: 

 

𝑦9 = 0,0218 ∙ 92 −  0,3614 ∙ 9 +  3,9715 = 2,48, 

𝑦10 = 0,0218 ∙ 102 −  0,3614 ∙ 10 +  3,9715 = 2,54. 

 

V letech 2015 a 2016 lze při nezměněném trendu časové řady očekávat hodnoty 2,48 a 

2,54. 

 

3.3 Celkové zhodnocení 

Vzhledem k tomu, že hlavním zdrojem příjmů společnosti je činnost výstavby silnic a 

dálnic, je prosperita firmy ve velké míře závislá na získávání státních zakázek, a na tom 

kolik peněz stát v daném roce uvolní do oběhu na budování infrastruktury. 

V následujícím grafu je zaznamenán vývoj zdrojů Státního fondu dopravní 

infrastruktury v letech 2007 – 2014. 
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Graf 17: Vývoj zdrojů SFDI (Zdroj: Vlastní zpracování dle 18 a 19) 

 

Nyní se pokusím stanovit míru závislosti dosahování výše zisku společnosti na výši 

zdrojů, které byly ve sledovaném období poskytnuty Státním fondem dopravní 

infrastruktury. 

 

Tabulka 23: Porovnání zisku a zdrojů vynaložených SFDI 

  

Zisk společnosti  
v mil. Kč 

Vynaložené zdroje SFDI 
na infrastrukturu v mld. 

Kč 

2007 2,63 61 

2008 5,24 97,6 

2009 0,82 82,7 

2010 0,84 80,6 

2011 0,17 63,4 

2012 0,19 57,8 

2013 0,06 51,9 

2014 1,12 71,1 

2015 1,37 (odhad) 94,4 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle 16 a 18) 
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Čím více se hodnota korelace blíží hodnotě 1, tím můžeme závislost považovat za 

silnější. Z daných výsledků lze konstatovat středně silnou závislost. Vzhledem k tomu, 

že je hodnota kladná, jde o korelaci přímou.  

 

3.3.1 Zisk 

Ve všech letech sledovaného období se firma stále nachází v zisku. Ovšem s příchodem 

ekonomické krize, která tvrdě zasáhla také odvětví stavebnictví, začal firmě od roku 

2009 rapidně její zisk klesat. V roce 2014 se firmě tento klesající trend podařilo zvrátit a 

její snahy by měly směřovat k zachování tohoto trendu. Pokud by se vyplnila prognóza 

optimistické varianty vývoje tržeb do dalších let ,mohl by zisk v roce 2016 vzrůst až na 

2,3 mil. Kč. Optimistickou variantu považuji za pravděpodobnější z důvodu růstu 

investic státu do infrastruktury, které značně ovlivňují prosperitu společnosti (viz. 

Tabulka č.23). 

 

3.3.2 Tržby a náklady 

Vývoj křivky tržeb a nákladů má velmi podobný trend a obě 2 byly vyrovnány pomocí 

regresní přímky, která má klesající trend. Kritická situace nastala v roce 2013, kdy byl 

zaznamenán rapidní vzrůst nákladů, ale jen poměrně malý nárůst tržeb, což v důsledku 

vedlo k velmi malému zisku v tomto roce.  

Většina tržeb pochází ze státních zakázek na stavbu silnic a dálnic. Toto jednostranné 

zaměření se v některých letech může stát pro podnik hrozbou. 
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Graf 18: Tržby, Náklady, Zisk (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.3.3 Ukazatele likvidity 

 

Doporučená hodnota běžné likvidity je ve výši 1,5. Tuto hodnotu sice společnost ve 

sledovaném období nesplňuje, ale vzhledem k tomu, že její finanční majetek neobsahuje 

prakticky žádnou hodnotu zásob, není hodnota ukazatele, která se pohybuje ve 

sledovaném období v průměrně ve výši 1,25 nijak kritická. 

Hodnoty pohotové likvidity se prakticky kryjí s hodnotami likvidity běžné a ve 

sledovaném období dosahují nad doporučenou hodnotu 1. 

U ukazatele okamžité likvidity by hodnota neměla klesnout pod 0,2. V letech 2010 – 

2014 je ukazatel této hodnoty nižší a ani prognóza do dalších let při vyrovnání řady 

mocninnou křivkou není příliš příznivá a pro rok 2016 je odhad ukazatele 0,13. Firma 

by se proto mohla potýkat s problémy splatnosti svých krátkodobých závazků. 
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Graf 19: Ukazatele likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.3.4 Ukazatele rentability 

U všech ukazatelů rentability můžeme pozorovat podobný trend ve sledovaném období, 

proto na vyrovnání jejich řad byla použita vždy stejná regresní funkce, a to polynom 2. 

stupně.  

 

ROI 

Tento ukazatel měří, jak efektivně podnik nakládá s kapitálem, a kolik haléřů 

provozního zisku podnik dosáhl z 1 investované koruny. Za dobrý výsledek je 

považováno 12%, hodnoty nad 15% pak za velmi dobrý výsledek. V letech 2007 a 2008 

můžeme považovat hodnoty tohoto ukazatel za dobré. Od roku 2009 s nástupem krize a 

se zvyšujícími se náklady na rekonstrukci budovy, které zapříčinily rapidní pokles 

zisku, se hodnoty ukazatele nacházejí pod doporučenou hodnotou. V roce 2013, který 

byl pro firmu kritický, dosahuje hodnota ROI pouze 0,16%. 
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ROA 

Za dobrý výsledek považujeme hodnoty nad 10%. V letech 2009 – 2014 podnik opět 

nesplňuje z důvodu nízkého výsledku hospodaření doporučené hodnoty a v roce 2013 

ukazatel klesl až na 0,66%.  

 

ROE 

 

Ukazatel ROE určuje, kolik haléřů čistého zisku připadá na 1 investovanou korunu. 

Výsledné hodnoty by měly dosahovat o něco vyšších procent, než je úroková míra 

státních cenných papírů, která se pohybuje kolem 3%-5%. Hodnoty tohoto ukazatele 

nejsou tak špatné, jako u ostatních ukazatelů rentability a až do roku 2010 převyšují 

vypočtené hodnoty doporučenou výši. Po propadu v dalších 3 letech se hodnota 

ukazatele v roce 2014 zase dostala nad doporučenou hodnotu. 

 

ROS 

Tento ukazatel nám udává, kolik zisku připadá na 1Kč tržeb. Doporučeným výsledkem 

je alespoň 6%. Jako u většiny ostatních ukazatelů rentability, i tady se firma v letech 

2008-2013 nachází hluboko pod požadovanou hranicí. V roce 2014 se zde pak objevuje 

nárůst na 3,4%. 

 

 

Graf 20: Ukazatele rentability (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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V roce 2014 nastává výrazný nárůst výsledku hospodaření, což naštěstí ukončuje 

klesající trend ukazatelů rentability. Při vyrovnání těchto ukazatelů pomocí polynomu 2. 

stupně můžeme do budoucna očekávat další růst, až k doporučeným hodnotám. Tento 

růst můžeme nadále očekávat také proto, že dochází k celkovému oživení odvětví 

stavebnictví, a také nárůstu státních investic do infrastruktury, které pozitivně ovlivňují 

dosahovaný zisk společnosti. 

 

3.3.5 Ukazatele aktivity 

Z ukazatelů aktivity byla nejprve provedena analýza obratu celkových aktiv a obratu 

dlouhodobého majetku. Obrat celkových aktiv nám udává, jak účelně podnik využívá 

svůj majetek. Doporučené hodnoty jsou 1,6 – 3. Ve všech letech sledovaného období 

kromě roku 2014 dosahuje firma doporučených hodnot, proto můžeme zkonstatovat, že 

firma vlastní ideální množství majetku. V roce 2014 se hodnota ukazatele nacházela 

mírně pod hodnotou 1,6, která sice není nijak kritická, firma by si ovšem měla dát pozor 

do dalších let a pokusit se zastavit klesající trend tohoto ukazatele. 

 

Ukazatel obratu dlouhodobého majetku udává, kolikrát se stálá aktiva obrátí v podniku 

za rok. Jeho hlavní význam je při rozhodování o pořízení nového majetku. Oborový 

průměr se pohybuje kolem 1,7 (oborový průměr je brán z odvětví stavebnictví a nemusí 

mít příliš velkou vypovídající hodnotu, daný podnik má poměrně specifický obor 

podnikání, který ovšem se stavebnictvím úzce souvisí). Na začátku sledovaného období 

společnost nevlastnila mnoho dlouhodobého majetku, který by nebyl již odepsán, proto 

jeho hodnoty byly velmi vysoké. Od roku 2010 probíhala ve firmě obnova strojového 

parku. V posledních letech se ukazatel nalézá kolem hodnoty 6. 

 

U ukazatelů dob obratu byly zanalyzovány ukazatele doba obratu pohledávek a doba 

obratu závazků. Doba obratu závazků by měla být stejně velká jako doba obratu 

pohledávek a v ideálním případě by měla být delší. Tyto ukazatele jsou tedy ve 

sledovaném období naprosto v pořádku a v posledních letech se společnosti dokonce 

daří mít delší dobu obratu závazků, což společnosti umožňuje s inkasovanými penězi 

nějakou dobu hospodařit, než jsou nuceni s nimi splatit své pohledávky. 
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Graf 21: Doby obratu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

3.3.6 Ukazatele zadluženosti 

Průměrná hodnota zadluženosti ve sledovaném období byla 63,8%. V žádném roce ze 

sledovaného období nepřesáhla 70%. Firma tak většinu svého majetku kryje cizími 

zdroji. Tento poměr sice o něco zvyšuje věřitelské riziko, na druhou stranu však firmě 

umožňuje využití finanční páky. 

 

3.3.7 Index IN 

IN indexy vycházejí z významných bankrotních indikátorů, ale index IN05 byl 

zkonstruován s ohledem na české podmínky a akceptuje i hledisko vlastníka. 
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Graf 22: IN05 - výsledné hodnoty (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Ve všech letech sledovaného období se hodnoty indexu nacházejí nad hranicí 1,6, což 

značí, že se jedná o dobře fungující a ekonomicky stabilní podnik. Klesající trend od 

roku 2009 lze vysvětlit ekonomickou krizí, která postihla celé odvětví stavebnictví. 

Predikce ukazatele IN05 je také poměrně příznivá v souladu s celkovým oživením 

odvětví stavebnictví. 

 

3.3.8 Shrnutí 

 

Vývoj finanční situace podniku je silně vázán na vývoj odvětví stavebnictví a na 

množství peněz poskytnutých do infrastruktury státem. S příchodem ekonomické krize, 

která těžce postihla odvětví stavebnictví, nastal u společnosti TIEFENBACH s. r. o. 

pokles takřka u všech ukazatelů. V roce 2014 však došlo opět k oživení odvětví a 

přílivu peněz od státu a tento trend pokračoval i v roce 2015, díky čemuž jsou prognózy 

do dalších let zejména v oblasti zisku a ukazatelů rentabilit vyrovnány parabolou, která 

ukazuje značný nárůst hodnot ukazatelů do dalších let. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY 

 

Na základě výsledků jednotlivých ukazatelů, vypočtených v analytické části této práce, 

byly identifikovány problémové oblasti společnosti a nyní budou navržena řešení, která 

by mohla pomoci ke zlepšení finanční situace podniku. Jako hlavní problém bych viděla 

poměrně nízký zisk společnosti, který od roku 2008 rapidně klesal. S tím souvisí nízké 

hodnoty ukazatelů rentability. Jako další potenciálně problémovou oblast bych označila 

hodnotu ukazatele okamžité likvidity, která by mohla předznamenávat případné 

problémy se splácením krátkodobých závazků společnosti. 

 

Jako jednu z hlavních věcí, kterou bych firmě doporučila je příbuzná diverzifikace 

portfolia a rozšíření nabídky služeb. Zaměření zejména na výstavbu silnic a dálnic 

sebou nese riziko snížení zisku, pokud se v daném roce stát rozhodne poskytnout méně 

peněz na dané účely nebo pokud se nezdaří čerpat peníze z fondů Evropské unie na 

rozvoj infrastruktury v České republice. Firma by měla nabízet své služby i 

v příbuzných oborech, kde může využít svého současného strojového parku. Mohla by 

například nabízet své služby pro správu a údržbu silnic. Jako velmi perspektivní 

oblast s velkým potenciálem je i odvětví železnic. Za zvážení také stojí, zda by se firma 

neměla pokusit o kompletní realizace projektů včetně přípravy a dokumentace. 

Rozšířením portfolia služeb může firma předejít riziku nedostatku zakázek, a tím i 

riziku nevyužívání strojů a snížení tržeb. Zejména v letošním roce, kdy bylo rozhodnuto 

o pozastavení výstavby dálnic, se rozšíření nabídky služeb jeví pro firmu jako 

nezbytnost. 

 

Dalším způsobem jak zvednout zisk a tudíž i ukazatele rentability, jejichž hodnoty ve 

většině let sledovaného období dosahovaly nízkých hodnot, je úspora nákladů . 

V provozní oblasti bych společnosti doporučila, aby svoji pozornost soustředila 

na další rozvoj a zlepšení vnitřních procesů a na efektivní řízení pracovníků v terénu 

s využitím moderních technologií. 
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Velkou pozornost při snižování nákladů by měla firma zaměřit na profesionalizaci 

kolektivu. Právě snížení lidských chyb v daném oboru může vést ke značným úsporám 

v nákladech u jednotlivých zakázek. Personál by dále měl být řádně školen v ovládání a 

užívání strojového parku, aby se zabránilo předčasnému opotřebení strojů, předčasnému 

sjíždění pneumatik, či mechanickým závadám strojů, způsobených nepozorností nebo 

špatnou manipulací ze strany zaměstnanců. 

 

Další úspory nákladů by byly možné snížením nákladu na pořizování pneumatik. Místo 

pořizování pneumatik z EU, je možno ušetřit dovozem pneumatik z Číny, kde i 

navzdory clu, zaplatíme asi jen polovinu ceny. Pneumatiky z Číny mají sice horší 

silniční vlastnosti a dochází k jejich rychlejšímu opotřebení, ale vzhledem k tomu, že 

stroje a vozidla jsou většinu času provozována na staveništích, a tím i mnohem více 

namáhány, dochází ke zničení pneumatik mnohem dříve, než by se pneumatika mohla 

opotřebovat. Čínské pneumatiky jsou pro firmu také vhodnější, než pneumatiky 

protektorované. Cena je zde sice srovnatelná, ale u protektorovaných pneumatik se 

znovu nalepený vzorek při práci na staveništích odlepí a pneumatika se stává 

nepoužitelnou. 

Největší položku nákladů u zakázek (kolem 50%) tvoří náklady za pohonné hmoty, 

proto je pro firmu klíčové, aby při sjednávání zakázek (v zimních měsících) byla 

v zakázce co nejlépe predikována cena nafty v době samotné zakázky (např. na jaře).  

 

Co se týče likvidity společnosti v letech 2009 – 2014, byla zaznamenána poměrně nízká 

hodnota ukazatele okamžité likvidity, která nedosahuje doporučené hodnoty 0,2. Při 

vyrovnání časové řady mocninnou funkcí, ani prognóza do budoucna nedosahuje 

doporučené hodnoty. Firmě bych doporučovala častější sledování tohoto ukazatele 

(čím častěji, tím lépe), protože více časté sledování dokáže objektivněji posoudit 

celkovou likvidní situaci společnosti. Také by bylo dobré posoudit tento ukazatel ve 

vztahu k ukazatelům aktivity, a to zejména době obratu pohledávek a době obratu 

závazků. Vzhledem k tomu, že ve sledovaném období je průměrná doba obratu 

pohledávek o něco menší než doba obratu závazků, lze říci, že ani celková likvidní 

situace podniku není nijak kritická. Přesto bych firmě doporučila bedlivě sledovat 

platební morálku svých zákazníků a vyhýbat se nespolehlivým zákazníkům se 
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špatnou pověstí. Základní údaje o zákaznicích lze také zjistit například na serveru 

justice.cz.  

 

Společnosti rovněž doporučuji využívat nástroje finanční analýzy i v dalších letech, a 

to zejména u problematických ukazatelů. Informace získané z analýzy mohou sloužit 

vedení jako podklad pro zhodnocení finanční situace firmy a také mohou napomoci 

k  vytváření budoucích plánů pro rozvoj společnosti. 

 

Provedená finanční analýza a určení budoucího vývoje hodnot vybraných ukazatelů, 

poskytuje společnosti přehled o situaci v podniku. Pro komplexní zhodnocení situace 

firmy bych také vedení doporučovala využívat benchmarking. Tento nástroj 

strategického managementu je používán k nepřetržitému, systematickému porovnávání 

a měření produktů, procesů a metod vlastní organizace s těmi, kdo byli uznáni jako 

vhodní pro toto měření, za účelem definovat cíle zlepšování vlastních aktivit. 

 

Vzhledem k velikosti firmy pro firmu nemá smysl srovnávat se se stavebními 

společnostmi typu SKANSKA. Doporučila bych zejména srovnávat se s velikostně 

podobnými stavebními společnostmi působícími v Olomouckém kraji, se kterými 

společnost soupeří o tržní podíl, a při srovnávání se s nimi se zaměřit na jejich silné 

stránky a ty se pak pokusit aplikovat ve vlastní firmě. 

 

Pro srovnání bych například navrhovala společnosti: stavební firma Smětal, Stavebniny 

U Komína a stavební firma Vymětal. Tyto společnosti nenabízejí sice úplně stejné 

služby a produkty, ale podnikaní ve stejném odvětví a jejich zaměření je velmi podobné. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo posoudit vybrané ekonomické ukazatele pomocí 

analýzy časových řad u vybrané firmy TIEFENBACH s. r. o., která se zabývá 

především poskytování služeb v oblasti výstavby silnic a dálnic, a na základě této 

analýzy navrhnout opatření podporující finanční zdraví podniku a eliminující její slabé 

stránky a hrozby. 

 

Při zpracování diplomové práce jsem vycházela ze znalostí získaných během studia a 

pro doplnění znalostí jsem využila odbornou literaturu zaměřenou na téma práce. 

Nejdůležitějším zdrojem informací se mi však staly účetní výkazy, které jsem získala 

prostřednictvím internetu z portálu Justice.cz 

 

V teoretické části jsem se zabývala úlohou nástroje finanční analýzy, metodám jejího 

použití a charakterizuji jednotlivé finanční ukazatele včetně bankrotních a bonitních 

modelů. Poté byl v této části vysvětlen princip regresní analýzy a popis časových řad. 

Cílem této části bylo vytvoření srozumitelného podkladu pro následnou praktickou 

aplikaci analýzy časových řad. Praktická (výpočtová část) práce se opírá o poznatky 

získané prostudováním odborné literatury, které jsou zpracovány v teoretické části. 

Vybrané ukazatele finanční analýzy byly aplikovány v období let 2007-2014. 

 

Společnost TIEFENBACH s. r. o. je stabilní společnost s dobrou pověstí ve své oboru, 

která se nepotýká s žádnými problémy, které by ohrožovaly její existenci. Stejně jako 

celé odvětví stavebnictví se i tato firma musela potýkat s důsledky ekonomické krize, 

která se projevila poklesem zisku a tím i poměrně znatelným poklesem rentability 

společnosti. Naštěstí se jí toto období podařilo přestát, aniž by se firma dostala do ztráty 

a nyní dle provedené analýzy můžeme čekat celkové zlepšení výkonnosti a finanční 

situace podniku. Zisky a prosperita firmy jsou do značné míry vázány na schopnosti 

získávat státní zakázky a na objemu peněz poskytnutých státem do infrastruktury. Tuto 

situaci nemůže společnost nijak ovlivnit a spočívá v ní její riziko podnikání. 
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Věřím, že diplomová práce splnila všechny stanovené cíle a navrhovaná opatření, která 

budou včetně celé diplomové práce poskytnuta vedení společnosti, by mohla být pro 

podnik přínosná. 
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I 

 

PŘÍLOHA Č. 1: ROZVAHA ZA OBDOBÍ 2007 – 2010 (tis. 

Kč) 

  2007 2008 2009 2010 

AKTIVA CELKEM 001 21608 27542 23790 31664 

 B. Dlouhodobý majetek 003 1590 1313 1504 4380 

 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 1590 1313 1504 4380 

 B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1590 1313 1504 4380 

 B. II. 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek         

 C. Oběžná aktiva 031 18616 25496 22057 24611 

 C. I. Zásoby 032       800 

 C. II. Dlouhodobé pohledávky         

 C. III. Krátkodobé pohledávky 048 15212 18800 18029 21130 

 C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 15125 18733 16476 20213 

 C. III. 6. Stát – daňové pohledávky 054     980 917 

 C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 87 67 73   

 C. III. 8 Dohadné účty aktivní         

 C. III. 9. Jiné pohledávky         

 C. IV. Krátkodobý finanční majetek 058 3404 6696 4028 2681 

 C. IV. 1. Peníze 059 1786 2958 724 258 

 C. IV. 2. Účty v bankách 060 1618 3738 3304 2423 

 D. I. Časové rozlišení 063 1402 733 229 2673 

 D. I. 1. Náklady příštích období 064 1402 733 229 2673 

 D. I 3. Příjmy příštích období         

PASIVA CELKEM 067 21608 27542 23790 31664 

 A. Vlastní kapitál 068 4682 9919 10738 10573 

 A. I. Základní kapitál 069 200 200 200 200 

 A. I. 1. Základní kapitál 070 200 200 200 200 

 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 
078 20 20 20 20 

 A. III. 1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 079 20 20 20 20 

 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 081 1831 4462 9699 9517 

 A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 082 1831 4462 9699 9517 

 A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 
084 2631 5237 819 836 

 B. Cizí zdroje 085 16903 15620 12977 18241 

 B. I. Rezervy 086 600 1200 800 0 

 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 600 1200 800 0 

 B. III. Krátkodobé závazky 102 16303 14420 12177 17215 

 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 103 15106 12120 9956 15070 

 B. III. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení  49 42 28 1180 

 B. III. 5. Závazky k zaměstnancům 107 277 351 1075 358 



II 

 

 B. III. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění  154 189 177 183 

 B. III. 7. Stát – daňové závazky a dotace 109 589 1366 849 183 

 B. III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy         

 B. III. 10. Dohadné účty pasivní 112 0 320 0 145 

 B. III. 11. Jiné závazky 113 128 32 92 96 

 B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé       1026 

 C. I. Časové rozlišení 118 23 2003 75 2850 

 C. I. 1. Výdaje příštích období 119 23 2003 75 2850 

 

PŘÍLOHA Č. 2: ROZVAHA ZA OBDOBÍ 2011 – 2014 (tis. 

Kč) 

  2011 2012 2013 2014 

AKTIVA CELKEM 001 31181 31829 37813 29932 

 B. Dlouhodobý majetek 003 6951 8069 10198 7909 

 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 6951 8069 10198 7909 

 B. II. 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5725 6581 8710 6421 

 B. II. 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1226 1488 1488 1488 

 C. Oběžná aktiva 031 22690 22408 26192 20253 

 C. I. Zásoby 032   402 45 5701 

 C. II. Dlouhodobé pohledávky   300     

 C. III. Krátkodobé pohledávky 048 20300 18357 17011 17715 

 C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 19452 17044 14712 16875 

 C. III. 6. Stát – daňové pohledávky 054 736 1271 1918 1770 

 C. III. 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 116 33 372 48 

 C. III. 8 Dohadné účty aktivní       341 

 C. III. 9. Jiné pohledávky   9 9 9 

 C. IV. Krátkodobý finanční majetek 058 2390 3349 3480 2493 

 C. IV. 1. Peníze 059 267 1411 122 426 

 C. IV. 2. Účty v bankách 060 2123 1938 3358 2067 

 D. I. Časové rozlišení 063 1540 1352 1423 1770 

 D. I. 1. Náklady příštích období 064 1540 1352 1365 1766 

 D. I 3. Příjmy příštích období     56 4 

PASIVA CELKEM 067 31181 31829 37813 29932 

 A. Vlastní kapitál 068 10375 10582 10621 11738 

 A. I. Základní kapitál 069 200 200 200 200 

 A. I. 1. Základní kapitál 070 200 200 200 200 

 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 
078 20 20 20 20 

 A. III. 1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 079 20 20 20 20 

 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 081 9982 10155 10342 10401 



III 

 

 A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let 082 9982 10155 10342 10401 

 A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 
084 173 187 59 1117 

 B. Cizí zdroje 085 20699 21106 26627 18150 

 B. I. Rezervy 086 0 0     

 B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 0 0     

 B. III. Krátkodobé závazky 102 19564 19944 25022 17427 

 B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů 103 15025 16456 22331 14415 

 B. III. 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení  1296 2061 2049 1670 

 B. III. 5. Závazky k zaměstnancům 107 1341 563 528 433 

 B. III. 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění  835 640 285 235 

 B. III. 7. Stát – daňové závazky a dotace 109 550 224 470 313 

 B. III. 8. Krátkodobé přijaté zálohy 490 0     

 B. III. 10. Dohadné účty pasivní 112 0 0 -237 290 

 B. III. 11. Jiné závazky 113 27   19 71 

 B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 1135 1162 1605 763 

 C. I. Časové rozlišení 118 107 161 585 4 

 C. I. 1. Výdaje příštích období 119 107 161 585 4 

 

PŘÍLOHA Č. 3: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA OBDOBÍ 

2007 – 2010 (tis. Kč) 

VZZ 2007 2008 2009 2010 

Tržby za prodej zboží 01 2402 2137 2556 764 

 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 2042 1834 1176 698 

+ Obchodní marže 03 360 303 1380 66 

 II. Výkony 04 62050 70600 52836 59309 

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 62050 70600 52836 58509 

II. 2. Zmena stavu zásob vlastní cinnosti       800 

 B. Výkonová spotřeba 08 49244 52990 43388 47888 

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 9423 11220 9242 9912 

B. 2. Služby 10 39821 41770 34146 37976 

+ Přidaná hodnota 11 13166 17913 10828 11487 

 C. Osobní náklady součet 12 7568 9217 8949 9541 

C. 1. Mzdové náklady 13 5600 7107 7261 7281 

C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 1960 2102 1680 2252 

C. 4. Sociální náklady 16 8 8 8 8 

 D. Daně a poplatky 17 410 515 562 422 

 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 1151 966 48 450 

 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 0 503 125   

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 0 503 125   



IV 

 

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 21         

 F. Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu 22 0 39     

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 0 39     

 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 25 90 21 -408 -800 

 IV. Ostatní provozní výnosy 26 301 634 350 228 

 H. Ostatní provozní náklady 27 678 1334 978 783 

* Provozní výsledek hospodaření 30 3570 6958 1174 1319 

 X. Výnosové úroky 42 1 1 4 2 

 N. Nákladové úroky 43 0 19 0 25 

XI. Ostatní finanční výnosy         

 O. Ostatní finanční náklady 45 106 214 166 210 

* Finanční výsledek hospodaření 48 -105 -232 -162 -233 

 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 834 1511 193 250 

Q. 1. - splatná 50 834 1511 193 250 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 2631 5215 819 836 

 XIII. Mimořádné výnosy 53 0 22     

R. Mimořádné náklady         

* Mimořádný výsledek hospodaření 58 0 22     

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 2631 5237 819 836 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 3465 6748 1012 1086 

 

PŘÍLOHA Č.4: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA OBDOBÍ 

2011 – 2014 (tis. Kč) 

 

VZZ 2011 2012 2013 2014 

Tržby za prodej zboží 01 1068 383 4304 1787 

 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 797 183 4158 1677 

+ Obchodní marže 03 271 200 146 110 

 II. Výkony 04 55833 57259 59743 42484 

II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 55833 56857 54565 48064 

II. 2. Zmena stavu zásob vlastní cinnosti   402 5178 -5580 

 B. Výkonová spotřeba 08 42594 48133 48607 31237 

B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 10780 13482 13565 11440 

B. 2. Služby 10 31814 34651 35042 19797 

+ Přidaná hodnota 11 13510 9326 11282 11357 

 C. Osobní náklady součet 12 10927 8799 9946 8765 

C. 1. Mzdové náklady 13 8569 6567 7426 6556 

C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 2350 2227 2520 2209 

C. 4. Sociální náklady 16 8 5     

 D. Daně a poplatky 17 552 564 585 527 



V 

 

 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 802 109 3 2759 

 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 250 589 546 2960 

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 250     2944 

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 21   589 546 16 

 F. Zůstatková cena prod. dlouhodobého majetku a materiálu 22       24 

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23       24 

 IV. Ostatní provozní výnosy 26 320 991 441 598 

 H. Ostatní provozní náklady 27 1104 923 1484 1152 

* Provozní výsledek hospodaření 30 695 511 251 1688 

 X. Výnosové úroky 42 2 2     

 N. Nákladové úroky 43 81 71 65 129 

XI. Ostatní finanční výnosy 1 6 8 5 

 O. Ostatní finanční náklady 45 99 107 192 160 

* Finanční výsledek hospodaření 48 -177 -170 -249 -284 

 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 127 66 28 269 

Q. 1. - splatná 50 127 66 28 269 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 391 275 -26 1135 

 XIII. Mimořádné výnosy 53     93 1 

R. Mimořádné náklady 218 88 8 19 

* Mimořádný výsledek hospodaření 58 -218 -88 85 -18 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 173 187 59 1117 

**** Výsledek hospodaření před zdaněním 61 300 253 87 1386 

 


