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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu ekonomických ukazatelů pomocí statistických 

metod společnosti TRANS-TECHNIK s r.o. Práce se zabývá ekonomickými ukazateli  

spojené s praxí. Nejprve se v práci popisují základní ekonomické ukazatele, které jsou 

potřebné k další analýze. Dále práce obsahuje praktické výsledky vycházející z 

minulých let z hospodaření podniku. Jeho analýzou se práce zabývá. V neposlední řadě 

k práci patří rozbor tvořený analýzou firmy, který je obsažen v programu Microsoft 

Excel. 

  

 

Abstract  

The thesis focuses on the analysis of economic indicators using statistical methods in 

company TRANS-TECHNIK s r.o. It deals with economic indicators associated with 

the practice. First, in thesis are describe the basic economic indicators that are needed 

for further analysis. The thesis include practical results based on past years of company 

management and this analysis the thesis deals. Finally, the thesis includes analysis 

consists of analysis of the company, which is included ín Microsoft Excel. 
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ÚVOD 

Téma bakalářské práce jsem si vybral Analýzu ekonomických ukazatelů pomocí 

statistických metod. Analýzu budu provádět pro firmu TRANS-TECHNIK spol. s r.o., 

která dodává díly na nástavby nákladních aut, spojovacího materiálu a nýtovacího 

zařízení se sídlem v Brně a pobočkami na Slovensku a Rumunsku. 

Bakalářská práce je ve své podstatě rozdělena na dvě hlavní části. V první je popis 

analýz s popisem mnou zvolené firmy, ve druhé části se zabývám praktickou částí 

ekonomických ukazatelů z ekonomických výkazů firmy. Ekonomické řízení podniku je 

v dnešní době velice náročné a je nutné používat ekonomické ukazatele. Pomocí těchto 

ukazatelů jsme schopni říci, zda-li firma je na tom ekonomicky dobře nebo špatně 

(finanční zdraví podniku). V závislosti na časové jednotce několik let zpět se dá určit, 

kde se stala chyba a poučit se z ní, popřípadě kde se vyskytly světlé stránky firmy a 

nadále je inovovat. 

Součástí mé práce je i jednoduchý program vytvořený v prostředí 

programovacího jazyka Visual Basic, který je součástí balíčku Microsoft 

office programu Excel. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cíl práce 

Cílem práce je zhodnocení stavu společnosti TRANS-TECHNIK s r.o. Práce vychází z 

účetních výkazů firmy, které jsou pomocí statistických metod a ekonomických 

ukazatelů rozpracovány na detailnější analýzu. Dílčím cílem práce je také vypracování 

dokumentu v program Microsoft Excel, kde je přehled ukazatelů a s nimi spojených 

grafů. 

 

Metody a postupy zpracování 

Analýza společnosti je zaměřena na určité časové období několika let do minulosti. V 

další části práce bude zpracována analýza vývoje ekonomických ukazatelů do 

budoucího roku. Tedy, vycházíme ze sledovaného období pro analýzu budoucnosti. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Teoretická východiska práce se rozdělují na dvě části. První část popisuje finanční 

analýzu, konkrétně její ukazatele. Druhá část se zabývá regresní analýzou a časovými 

řadami, které použijeme při výpočtech finanční analýzy. 

 

1.1 Finanční analýza 

Finanční analýza představuje základní zdroj informací, díky kterým můžeme 

zjistit finanční stav podniku (výkazy finančního účetnictví). Dále může identifikovat 

silné stránky podniku, které by mohli přinést rozvoj pro danou firmu. Naopak také může 

identifikovat slabé stránky podniku, pomocí kterých odhalíme nedostatky a snažíme se 

je odstranit (1). 

Finanční analýza využívá mnoho metod. Zde si představíme pouze elementární metody, 

které se používají v každém podniku (2). 

Metody finanční analýzy: 

1) analýza absolutních ukazatelů, 

 vývojové trendy (horizontální analýza), 

 procentní výpočty (vertikální analýza), 

2) analýza rozdílových ukazatelů, 

 čistý pracovní kapitál, 

 čisté pohotové prostředky, 

 čisté peněžně pohledávkové finanční fondy, 

3) analýza poměrových ukazatelů, 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele zadluženosti, 

4) analýza soustav ukazatelů, 

 IN Indexy, 

 Altmanova formule bankrotu (2). 
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1.1.1 Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů se dělí na dva základní typy. Horizontální 

analýza (po řádcích) a vertikální analýza (strukturální analýza). Analýzou jsme 

schopni si představit, jak podnik postupoval v minulosti a zároveň můžeme 

odhadovat, jak se bude v budoucnu chovat (1). 

 

Horizontální analýza 

Horizontální analýza neboli analýza po řádcích porovnává změny položek 

v časové posloupnosti. Je dobré mít k dispozici data z více období, vyloučit 

náhodné vlivy, které nějakým způsobem ovlivňují položky ve výkazech. Při 

odhadu budoucího vývoje je zapotřebí počítat s těmito vlivy. Inflace, změny cen, 

vývoj měnového kurzu (1). 

        í   ě                              

Vzorec 1: Absolutní změna 

        í   ě   
         í   ě       

             
 

Vzorec 2: Horizontální analýza 

Vertikální analýza 

Říká se jí také procentní nebo strukturální analýza. Provádí hodnocení 

procentního podílu položek výkazu k zvolené základně. (například podíl 

konkrétního aktiva k celkovým aktivům) (3). 

   
    

    
 

Vzorec 3: Vertikální analýza 

  Pi – procentní podíl dané položky 

  Ui – velikost položky výkazu 

  ∑Ui – suma hodnot absolutního ukazatele 
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1.1.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Také ji můžeme označit jako Analýzu fondů finančních prostředků. Pojem 

„fond“ není užíván ve smyslu, jak ho známe z účetnictví, ale tyto fondy označují 

ukazatele vypočítávané jako rozdíly mezi určitými položkami aktiv a pasiv. 

V odborné literatuře se setkáme s pojmem „čisté fondy“. To znamená, že jsou 

aktiva očištěná od na nich váznoucích závazků (3).
 

Mezi nejznámější rozdílové ukazatele můžeme zařadit: 

 čistý pracovní kapitál (ČPK), 

 čisté pohotové prostředky (ČPP), 

 čisté peněžně pohledávkové finanční fondy (ČPPF) (3). 

 

Čistý pracovní kapitál 

Je také často označovaný jako provozní kapitál. Vychází z údajů běžného 

provozu podniku a zjistí se z položek rozvahy. Představuje rozdíl mezi hodnotou 

oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Tento ukazatel nás informuje o platební 

schopnosti podniku (2). 

Č     ěž á          á      é  á      

Vzorec 4: Čistý pracovní kapitál 

Čisté pohotové prostředky 

Jedná se o přesnější ukazatel, který vyjadřuje vztah okamžitého stavu peněz a 

závazků. Konkrétně je to rozdíl mezi peněžními prostředky a okamžitě 

splatnými závazky.  Finančními prostředky se myslí peníze v pokladně a na 

bankovních účtech nebo směnky a krátkodobé vklady (2). 

Č          é      č í      ř         ž  ě       é  á      

Vzorec 5: Čisté pohotové prostředky 
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Čisté peněžně pohledávkové finanční fondy 

ČPPF představuje kompromis mezi předchozími rozdílovými ukazateli. Není 

příliš mírný jako čistý pracovní kapitál, ani tak přísný jako čisté pohotové 

prostředky (1). 

Č       ěž á         á              í       á      á      é  á      

Vzorec 6: Čisté peněžně pohledávkové finanční fondy 

1.1.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou hlavním jádrem finanční analýzy a jsou považovány za 

nejpoužívanější metody. Jedná se o vyjádření výpočtu ukazatelů v podobě 

koeficientů nebo procentních údajů, kde mezi sebou poměřujeme údaje v čitateli 

a ve jmenovateli zlomku (1).
 

Analýzy poměrových ukazatelů vyjadřují poměry
 
mezi zvolenými veličinami. 

Základním zdrojem číselných vyjádření jsou finanční výkazy, většinou se 

využívá rozvahy a výkazu zisku a ztát. Důležité je, abychom byli schopni odlišit 

ve výkazech určité položky, aby výsledky analýz nebyly zkresleny. Můžeme si 

údaje z finanční analýzy upravit například do skupin. Informace z analýz se 

stávají podklady pro další analýzy. Například celkové náklady, celkové výnosy, 

náklady běžné činnosti, výnosy běžné činnosti, provozní náklady, provozní 

výnosy apod (2). 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity nám zjednodušeně řečeno ukazují, kolikrát se v určitém 

období příslušné aktivum přemění na peníze, nebo kolikrát se v daném časovém 

období „otočí“. Přesněji to zjistíme na příkladu: 

1) přeměna na peníze je vyjádřena v peněžních jednotkách (obrat), 

  ž          

 ří   š é        
 

Vzorec 7: Obrat 
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2) obrátka aktiva je vyjádřena v časových jednotkách (doba obratu) (2). 

      ů

       ří   š é         
 

Vzorec 8: Doba obratu 

 Obrat celkových aktiv 

 Tento ukazatel vyjadřuje, kolikrát se hodnota aktiv za určité období promítla do 

 ročních tržeb (3). 

            ý         
  ž  

      
 

Vzorec 9: Obrat celkových aktiv 

Obrat zásob 

Při výpočtu tohoto ukazatele se tradičně používají tržby. Správnější by ovšem 

 bylo používat místo tržeb celkové náklady.  Ukazatel nám říká kolikrát se 

 obrátí  příslušné aktivum za sledované období. Nejčastěji za jeden rok (1). 

       á    
  ž  

 á    
 

Vzorec 10: Obrat zásob 

 Doba obratu zásob 

 Vyjadřuje dobu obratu zásob za jeden den tržeb. Podnik by měl najít optimální 

 míru. Vhodnější je použití místo denních tržeb spotřebované denní nákupy, při 

 vnitropodnikové analýze (3). 

             á    
  á     

  ž  
   

 

Vzorec 11: Doba obratu zásob 
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 Obrat pohledávek 

 Ukazatel znovu udává počet obratů za určité období. To znamená jak rychle jsou 

 pohledávky přeměněny na hotovost (1). 

            á    
   ž   

      á   
 

Vzorec 12: Obrat pohledávek 

 Doba obratu pohledávek 

 Zde tento ukazatel vyjadřuje počet dní, za které čeká podnik úhradu svých 

 pohledávek  z obchodních vztahů. Čím je hodnota ukazatele nižší, tím je 

 ukazatel příznivější (3). 

                  á    
       á    

  ž  
   

 

Vzorec 13: Doba obratu pohledávek 

 Doba obratu závazků 

 Vyjadřuje dobu ve dnech, za kterou je podnik schopen uhradit svoje závazky 

 vůči dodavatelům. Čím je hodnota ukazatele nižší , tím lépe pro věřitele, naopak 

 pokud je hodnota ukazatele vyšší, tím lépe pro analyzovaný podnik (3).
 

                  á    
   á      é  á      

  ž  
   

 

Vzorec 14: Doba obratu závazků 

 Obrat dlouhodobého hmotného majetku 

 Ukazatel nám udává, jaká výše tržeb byla vyprodukována z jedné měnové 

 jednotky (nejčastěji z jedné koruny). Tento ukazatel je považován za 

 vyjádření flexibility  podniku ve vztahu k možnému poklesu tržeb (1).
 

               é        é           
   ž   

         ý      ý        
 

Vzorec 15: Obrat dlouhodobého hmotného majetku 
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Ukazatele likvidity 

Likviditu podniku chápeme jako ukazatel krátkodobý. Tento ukazatel pracuje 

s oběžnými aktivy a krátkodobými pasivy. Předpokládáme, že aktiva oběhnou 

maximálně jedenkrát za rok (2).
 

Běžná likvidita 

Ukazatel bývá často nazýván ukazatelem solventnosti nebo ukazatelem 

pracovního kapitálu. Definic je více, vyberu zde dvě. První říká, kolika 

korunami oběžných aktiv je kryta koruna krátkodobých pasiv. A druhá říká, 

kolikrát by byl podnik schopen v normální situaci uspokojit své věřitele, kdyby 

naráz proměnil všechna svá oběžná aktiva na hotovost (2).
 

 ěž á           
  ěž á        

  á      á       
 

Vzorec 16: Běžná likvidita 

Pohotová likvidita 

V ukazateli pohotové likvidity je odstraněn vliv likvidní části majetku (zásob), 

berou v úvahu pouze pohotová oběžná aktiva. Ukazatel je považován za tvrdší 

kritérium platební schopnosti podniku, než bylo u běžné likvidity (2).
 

       á           
     č í           í      é       á    

  á      á       
 

Vzorec 17: Pohotová likvidita 

Peněžní (hotovostní) likvidita 

Ukazatel je někdy označován jako okamžitá likvidita. Je to označení nepřesné. 

Peněžní likvidita nemá konkrétně stanovenou hodnotu, ale obecně platí, čím 

vetší je ukazatel tím lépe. Krátkodobá pasiva zahrnují peníze v hotovosti, 

bankovní účty a krátkodobý finanční majetek (2). 

   ěž í           
     č í         

  á      á       
 

Vzorec 18: Peněžní likvidita 
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Ukazatele rentability 

Pod pojmem rentabilita se rozumí vyjádření míry zisku z podnikání. Veškeré 

údaje jsou získány z výkazu zisku a ztráty a z rozvahy. Při výpočtech ukazatelů 

rentability porovnáváme údaje za celé účetní období s údaji k určitému datu. 

Rentabilita popisuje výdělek z podnikatelské činnosti za určité období: (1) 

    

          ý      á 
 

Vzorec 19: Rentabilita 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Hodnocení vlastního kapitálu je pro vlastníky podniku důležitou položkou 

 hodnocení úspěšných investic. Jde o vytvořený zisk. Posuzuje se jako 

 výdělek z kapitálu, který jsme do podniku vložili (1).
 

                  í        á         
            ě í       

      í      á 
     

Vzorec 20: Rentabilita vlastního kapitálu 

Rentabilita aktiv (ROA) 

Tento ukazatel je velmi zajímavý. Ukazatel informuje o tom, jaká by byla 

 rentabilita podniku, kdyby neexistovala daň ze zisku. Pokud srovnáváme 

 podniky z různých zemí, kde jsou jiné daňové režimy, tento ukazatel je pro 

 porovnání ideální (1). 

                        
      ř   ú           ě í         

      á       
     

Vzorec 21: Rentabilita aktiv 

Rentabilita celkového vloženého jmění (ROI) 

Kolik korun zisku připadne na jednu korunu vloženého kapitálu. Čím je ukazatel 

 vyšší, tím je příznivější. To znamená, že více získáme z vloženého kapitálu (3).
 

                  é      ž  é     ě í       
          

       á        
     

Vzorec 22: Rentabilita celkového vloženého jmění 
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Rentabilita celkového investovaného kapitálu (ROCE) 

Ukazatel pojednává o poměru výnosů investorů a dlouhodobých zdrojů (1). 

                  é             é        á           
    ú    

         é  á            í      á 
 

Vzorec 23: Rentabilita celkového investovaného kapitálu 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Jedná se o krátkodobý ukazatel tržeb. Pokud se rozhodneme zvýšit výrobu a 

 prodej, tak je základním kritériem znaménko přínosu (+/-) z tržeb. 

 Ukazatel je vhodný pro snadné zjištění rentability tržeb (1).
 

               ž          
                í  á       á             í   ú ě  

  ž  
 

Vzorec 24: Rentabilita tržeb 

Ukazatele zadluženosti 

 Při analýze poměrových ukazatelů se odvodili další ukazatele z rozvahy 

 zobrazující vzájemné vztahy mezi položkami závazků a vlastního kapitálu (1). 

 

 Ukazatel věřitelského rizika 

 Tento ukazatel je nutné vždy porovnávat s celkovou výnosností. Je také nazýván 

 celková zadluženost. Ukazatel věřitelského rizika porovnává celkové závazky 

 v poměru s celkovými pasivy. Čím je vyšší hodnota ukazatele, tím vyšší je 

 zadluženost podniku a také finanční riziko podniku je vyšší (3). 

          ěř      é          
      é  á      

      á       
 

Vzorec 25: Ukazatel věřitelského rizika 

 S tímto ukazatelem souvisejí další dva ukazatele. 
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 Dlouhodobá zadlouženost 

 Dlouhodobá zadluženost porovnává dlouhodobé závazky s celkovými pasivy 

 (3). 

         á      ž      
         é  á      

      á       
 

Vzorec 26: Dlouhodobá zadluženost 

 Běžná zadluženost 

 Běžná zadluženost porovnává krátkodobé závazky s celkovými pasivy (3). 

 ěž á      ž      
  á      é  á      

      á       
 

Vzorec 27: Běžná zadluženost 

 Úrokové krytí 

 Vyjadřuje kolikrát vytvořený zisk převyšuje úrokové platby. Populární je 

 zejména v USA. Informuje o tom, zda li je podnik schopen splácet svoje 

 závazky z úroků. Čím vyšší je ukazatel, tím lépe. Kritická úroveň v USA  je 3,00, 

 bezproblémová úroveň je 8,00 (1). 

Ú     é     í  
     

 á      é ú    
 

Vzorec 28: Úrokové krytí 

 Koeficient samofinancování 

 Tento ukazatel je doplňkovým ukazatelem k ukazateli věřitelského rizika. 

 Vyjadřuje podíl, v jakém jsou celková aktiva podniku financována ze zdrojů 

 jejich vlastníků (1). 

                       á í  
      í      á  

      á       
     

Vzorec 29: Koeficient samofinancování 
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 EBIT 

 Zisk před úroky a zdaněním 

  

            í         č í     á      é ú     

Vzorec 30: EBIT 

 EBT 

 Zisk před zdaněním 

           í         č í    

Vzorec 31: EBT 

 EAT 

 Zisk po zdanění 

           í         č í       ň    ří  ů     ěž    č       

Vzorec 32: EAT 

1.1.4 Analýza soustav ukazatelů 

Indexy IN 

Jsou to modely důvěryhodnosti, které navrhly manželé Neumaierovi a jsou 

 vhodné pro méně likvidní trh. Manželé celkem sestavili 4 indexy (IN95,  IN99, 

 IN01, IN05).  Indexy jsou sestaveny na základě vybraných 100 českých 

 společností (5). 

IN 05 

            
      á        

   í       
       

    

 á      é ú    
       

    

      á       

      
 ý    

      á       
      

  ěž á       

    á             ú ě  
 

Vzorec 33: IN 05 
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Interpretace: 

IN < 0,9 - firma je ohrožena finančními problémy 

IN > 1,6 - firma může předvídat příznivou finanční situaci 

0,9 < IN < 1,6 - šedá zóna 

 

Altmanova formule bankrotu (Z-skóre) 

Altmanův bankrotní model je vypočítáván na základě poměrových ukazatelů a 

 vychází z diskriminační analýzy. Někdy se také označuje jako Z-skóre. Existuje 

 několik typů  tohoto modelu (Altmanův model pro akciové společnosti, 

 Altmanův model pro  společnosti s ručením omezeným, Altmanův model pro 

 podmínky českých podniků) (3). 

    ó                                               

Vzorec 34: Z-skóre 

Kde: 

   
Č   ý        í      á 

      á       
 

       á     

      á       
 

Vzorec 35: Z-skóre (X1) 

   
        ý      

      á       
 

Vzorec 36: Z-skóre (X2) 

   
    

      á       
 

       í  ý              ř  í

      á       
 

Vzorec 37: Z-skóre (X3) 

   
 á     í      á 

   í       
 

Vzorec 38: Z-skóre (X4) 

   
            ží                   ž                                        í ů

      á       
 

Vzorec 39: Z-skóre (X5) 
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Kde:  

T - tržby 

VV - vlastní výrobky 

DM - dlouhodobý majetek 

CP - cenné papíry 

 Interpretace: 

 Z > 2,9 → firma může předvídat příznivou finanční situaci 

 1,2 < Z ≤ 2,9 → šedá zóna 

 Z ≤ 1,2 → firma je ohrožena finančními problémy 

 

1.2 Regresní analýza 

Regresní analýza se zabývá jednostrannými závislostmi proměnných. Jde o situaci, kdy 

proti sobě stojí vysvětlující (nezávisle) proměnná a vysvětlovaná (závisle) proměnná. 

Bývá zvykem zkoumat obecné tendence ve změnách vysvětlovaných proměnných 

vzhledem ke změnám vysvětlujících proměnných (4). 

Úkolem regresní analýzy je matematický popis systematických okolností, které 

provádějí statistické závislosti. Snahou je nalézt matematickou funkci, aby co nejlépe 

vyjadřovala charakter závislosti a co nejlépe zobrazovala průběh změn závislých 

proměnných. Tato funkce se nazývá regresní funkce. Cílem regresní analýzy je co 

nejlepší přiblížení emperické (vypočítané) regresní funkce k hypotetické regresní funkci 

(4). 

Nejčastějším a nejjednodušším typem regresní funkce je regresní přímka. 

         

Vzorec 40: Regresní přímka 

Další typy regresních funkcí: 

 parabolická regrese, 

             
  

Vzorec 41: Parabolická regrese 
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 polynomická regrese, 

             
     

  

Vzorec 42: Polynomická regrese 

 hyperbolická regrese, 

     
  

 
 

Vzorec 43: Hyperbolická regrese 

 logaritmická regrese, 

            

Vzorec 44: Logaritmická regrese 

 exponenciální regrese (4). 

       
    

Vzorec 45: Exponenciální regrese 

1.3 Časové řady 

Časovou řadou se myslí posloupnost srovnatelných pozorování dat, která jsou 

jednoznačně uspořádána z hlediska času ve směru minulost - přítomnost. Analýzou 

časových řad se poté rozumí soubor metod, které slouží k popisu těchto řad. S časovými 

řadami se setkáváme běžně v normálním životě. Jedná se o informace o vývoji 

meteorologických ukazatelů, EKG nebo také práce s časovými řadami v ekonomii 

(vývoj kurzů měn, cen, akcií). Prognózy o budoucím stavu lze vyčíst a vyvodit z 

informací, které máme z minulosti pomocí metody analýzy (4).  

Základní druhy časových řad se rozlišují: 

a) podle rozhodného časového hlediska, 

 intervalové - časové řady intervalových ukazatelů, 

 okamžikové - časové řady okamžikových ukazatelů, 

b) podle periodicity, s jakou jsou údaje v řadách sledovány, 

 roční (dlouhodobé), 

 krátkodobé (čtvrtletní, měsíční, týdenní), 

c) podle druhu sledovaných ukazatelů na časové řady, 
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 primární (prvotní), 

 sekundární (odvozené), 

d) podle způsobu vyjádření údajů, 

 naturální (v naturálních jednotkách), 

 peněžní (v peněžních jednotkách) (4). 

 

1.3.1 Modelování časových řad 

 Při modelování časových řad je výchozím principem jednorozměrný model v 

 určitém čase. Tento model vychází z dekompozice řady na čtyři složky (formy) 

 časového pohybu: 

 trendová složka, 

 sezónní složka, 

 cyklická složka, 

 náhodná složka (4). 

 Trendová složka - trendem rozumíme hlavní tendenci dlouhodobého vývoje 

 hodnot analyzovaného ukazatele v čase. Trend může být rostoucí, klesající nebo 

 konstantní. Hovoří se také o časové řadě "bez trendu", což je nesprávný výrok, 

 protože časová řada nemůže být bez trendu. Poté by to nebyla časová řada. 

 Existuje mnoho typů trendových funkcí: (4) 

 lineární trend, 

 parabolický trend, 

 exponenciální trend, 

 logistický trend, 

 Gompertzova křivka (4). 

 Sezónní složka - je pravidelně se opakující odchylka od trendové složky, 

 vyskytující se u časových řad s periodicitou kratší než jeden rok. Příčiny 

 sezónního kolísání mohou být různé (léto/zima, vánoční nákupy,...) (4). 
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 Cyklická složka - Cyklickou složkou rozumíme kolísání okolo trendu v 

 důsledku dlouhodobého cyklického vývoje s délkou delší než jeden rok. Může jít 

 o demografické cykly nebo nové inovace (4). 

 Náhodná složka - Tato složka zbývá po vyloučení  trendu, sezónní a cyklické 

 složky. Nelze ji popsat žádnou funkcí času. Lze počítat s tím, že zdrojem jsou 

 drobné a nepostižitelné příčiny, které jsou vzájemně nezávislé. Práce s náhodnou 

 složkou je citlivým místem analýzy časových řad, proto se musí prověřovat 

 prostřednictvím testů (4). 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 

Tato část bakalářské práce se zaměřuje na analýzu firmy, přesněji na vybrané ukazatele, 

které jsou významnými prostředky pro analýzu firmy. 

2.1 Představení společnosti 

Firma TRANS-TECHNIK spol. s r.o. je na trhu již od roku 1992 a za tuto dobu více než 

20 let si získala na trhu své jméno. Začátky firmy byly spíše opatrné, v dnešní době se 

firma stává silným konkurentem v oblasti nákladní automobilové dopravy s náhradními 

díly. 

 

2.1.1 Základní údaje 

Název:    TRANS-TECHNIK spol. s r.o. 

IČO:    44016077 

Sídlo:    Řípská 4, Brno-Slatina 

Počet zaměstnanců:  33 

Zahraniční pobočky: 3 (Slovensko, Rumunsko, Polsko) 

Forma podnikání:   Společnost s ručením omezeným 

 

2.1.2 Popis společnosti 

Firma TRANS-TECHNIK byla založena v listopadu roku 1991. Svoji činnost pak 

zahájila v lednu 1992. Tehdejší podnikatelský záměr spočíval ve výrobě a prodeji 

upínacích pásů a techniky pro zajištění přepravovaného nákladu v nákladní 

automobilové dopravě. V krátké době po zahájení své činnosti se firma setkala s 

požadavky nově vznikajícího trhu výrobců nástaveb nákladních automobilů na dodávky 

kvalitních komponentů pro stavbu skříňových a valníkových nástaveb. Díky kontaktům 

s dodavateli těchto komponent v západní Evropě, začala firma TRANS-TECHNIK 

postupně nabízet zpočátku malý sortiment těchto dílů. S narůstajícími požadavky 

výrobců nástaveb se nabízený sortiment stále rozšiřoval až do dnešní podoby, kdy firma 

nabízí jednotlivé komponenty, ale současně i celky nástaveb v rozloženém, či před-

montovaném stavu. Tato nabídka pak umožňuje výrobcům nástaveb plně se soustředit 
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na vlastní montáž. V průběhu doby firma navázala kontakt s většinou významných 

evropských výrobců dílů pro nástavby. V současnosti firma sama iniciuje vývoj 

komponentů a snaží se tak podporovat zvyšování kvality a tím i bezpečnosti přepravy 

zboží na našich silnicích (6). 

2.1.3 Hlavní sortiment 

Mezi hlavní sortiment firmy patří: 

 Blatníky a příslušenství 

 Sloupky na valníkové nástavby 

 Kování na valníkové nástavby, Al bočnicové profily, Al profily podlahového 

rámu 

 Stavebnicové systémy - Vrata, rolety, shrnovací konstrukce 

 Konstrukční díly skříňových nástaveb 

 Komponenty na sklápěče - čerpadla, válce a příslušenství, kování, ocel. bočnice 

 Konstrukční díly - komponenty 

 Prvky pasivní bezpečnosti - zajištěn přepravovaného nákladu, upínací pásy 

 Uzávěry, madla 

 Panty 

 Tmely, lepidla, litá podlaha, oboustranné lepící pásky a příslušenství 

 Ostatní díly - osvětlení označení vozidel 

 Nýty, nýtovací matice, pevnostní nýty, zajišťovací kroužky, nýtovací nářadí 

Za zmínku mimo jiné jistě stojí připomenout, oblast výrobků, které firma TRANS-

TECHNIK dodává jako před-montované celky nebo skládací kity. Jsou to celo-

hliníkové valníky připravené jako skládací sady, dále pak shrnovací střechy návěsů 

systém VERSUS OMEGA, dále pak zadní vrata a vrátka návěsů systém firmy PWP. 

Tyto celky jsou připravovány přesně dle zadaných rozměrů zákazníka a splňují nejvyšší 

technické a kvalitativní požadavky uživatelů. Mezi důležitou oblast se od roku 2002 

zařadily také komponenty pro sklápěcí nástavby. Ať už to jsou hydraulické díly - 

teleskopické válce, čerpadla - či konstrukční prvky - dosedací body, panty, mechanicky 

či automaticky ovládané uzávěry, dále pak ocelové bočnice a Al profily tl. 30, 40, 50 

mm (6). 
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Samostatnou oblastí pak je prodej nýtů a nýtovací techniky. Tato činnost byla zahájena 

v roce 1997. V dnešní době firma spolupracuje s několika evropskými výrobci (6). 

 

2.1.4 Oblast prodeje 

Firma Trans-Technik, která se zabývá nejen prodejem doplňků k nákladním 

automobilům prodává svůj sortiment nejvíce po České republice. Se 71% je to 

jednoznačně nejvíce, dalo by říci, že je zaměřena víceméně na místní trh.  S 10% 

následuje Polsko, dále Slovenko (6%), Německo (5%), Bulharsko (4%) a Rumunsko 

(4%). Rozdíl mezi prodejem sortimentu je dosti jednoznačný. Převládá prodej v České 

republice nad ostatními uvedenými zeměmi. Nicméně poslední dobou se vliv 

zahraničních zákazníků zvyšuje.  

Graf 1: Oblast prodeje 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

71% 

10% 

6% 

5% 
4% 4% 

ČR Polsko Slovensko Německo Bulharsko Rumunsko 
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2.2 Analýza vybraných ukazatelů 

Analýzou vybraných ukazatelů zjistíme jak si firma stojí na trhu v důsledku ukazatelů 

aktivit, rentability, likvidity, zadluženosti a dalších ukazatelů. 

2.2.1 Ukazatele aktivity 

Pomocí ukazatelů aktivity zjišťujeme, jak podnik využívá svoje aktiva (majetek). Jsou 

zde uvedeny ukazatele obratu celkových aktiv, obratu stálých aktiv, obratu zásob, doby 

obratu zásob, doby obratu pohledávek a doby obratu závazků. 

Tabulka 1: Ukazatele aktivity 

Položka \ Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Obrat celkových aktiv 0,40 0,43 0,60 0,56 0,54 0,57

Obrat stálých aktiv 1,36 1,58 2,35 2,33 2,54 2,84

Obrat zásob 2,44 2,69 3,43 3,65 3,78 3,57

Doba obratu zásob 149,59 135,72 106,33 100,08 96,59 102,16

Doba obratu pohledávek 204,46 188,46 124,12 123,79 133,44 100,15

Doba obratu závazků 35,73 31,45 35,32 20,88 23,39 24,23
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrat celkových aktiv 

Z tabulky vidíme, že od roku 2009 se hodnota obratu celkových aktiv postupně 

zvyšovala, nejvyšší hodnota byla v roce 2011 (0,60173), poté se mírně snížila, ale ne 

nijak výrazně. Firma obrátí svůj celkový majetek (aktiva) v průměru 0,5 krát za jeden 

rok. Doporučené hodnoty jsou kolem 1, tudíž firma nedostává ze svého majetku 

maximum. 

Obrat stálých aktiv 

Hodnoty v tabulce se rok od roku zvyšují, nicméně k doporučené hodnotě mají ještě 

dlouhou cestu. Mezi roky 2009 - 2014 se hodnota zvýšila o 1,5, avšak firma by měla 

více využívat svůj dlouhodobý majetek k vyšší produktivitě výkonu. 
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Obrat zásob 

Obrat zásob nám říká kolikrát za rok je každá položka zásob prodána a znovu 

naskladněna. Kromě posledního roku 2014 hodnoty vždy rostou. Nejvyšší hodnota byla 

v roce 2013, kde dosáhla na hodnotu 3,78. To znamená, že 3,78 krát se v průměru každá 

zásoba na skladě prodá a znovu uskladní za jeden rok. Doporučená hodnota je sice 5, 

ale ne vždy musí být doporučená hodnota pravdivá, v závislosti na druhu odvětví firmy. 

Samozřejmě, čím vyšší je hodnota obratu zásob, tím lépe. 

Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob souvisí s předchozím ukazatelem, udává nám, za jak dlouho firma 

prodá své zásoby. Z tabulky je patrné, že v roce 2009 byla hodnota dost vysoká, téměř 

150 dní. V dalším roce se hodnota snížila na 135,7, což byl velký rozdíl a v dalším roce 

se hodnota ještě více snížila na 106 dní. V letech 2012 - 2014 hodnota kolísá okolo 100 

dní. Hodnoty okolo 100 dní jsou stále dost vysoké, dá se usuzovat, že jsou na skladě 

zásoby, které se pravděpodobně neprodávají nebo jen velmi málo a zvyšují nám 

hodnoty tohoto ukazatele. Zásoby se tak prodají zhruba 3 krát do roka. 

Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek nám říká za jak dlouhou dobu nám zákazník zaplatí naše 

faktury. Z tabulky je zřejmé že hodnoty jsou výhradně klesající, rok 2009 měl hodnotu 

204 dní, rok 2014 měl hodnotu 100 dní. Rozdíl mezi rokem 2009 - 2014 je více než 100 

dní, kdy nám zákazníci zaplatili naše faktury. 100dní je téměř jedna třetina roku a je to 

dost dlouhá doba na zaplacení pohledávek. Myslím si že by firma měla více tlačit na 

zákazníky, aby spláceli pohledávky rychleji než v průměru za 100 dní. Aby firma mohla 

dále obracet zaplacené peníze. 

Doba obratu závazků 

Tento ukazatel zobrazuje hodnoty z tabulky a udává, za jak dlouho naše firma platí 

závazky vůči jiným firmám. Hodnoty v letech 2009 - 2014 kolísají v rozmezí 20 - 35 
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dní. Nejvyšší byla v roce 2009, naopak nejnižší v roce 2012. V průměru firma platí své 

závazky do jednoho měsíce. 

2.2.2 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability se označují také jako ukazatele návratnosti nebo výnosnosti. 

Obecně vyjadřují ziskovost. Zde jsou uvedeny ukazatele ROE, ROA a ROS. 

Tabulka 2: Ukazatele rentability 

Položka \ Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ROE 2,38 4,33 7,08 7,94 8,58 9,10

ROA 2,29 4,17 6,71 7,68 8,28 8,76

ROS 5,76 9,62 11,15 13,80 15,38 15,23
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

Ukazatel nám říká, kolik čistého zisku nám připadá na jednu korunu investovaného 

kapitálu. Hodnoty v tabulce u ukazatele ROE jsou jen rostoucí. To ukazuje, že hodnota 

investovaného kapitálu v roce 2014 je výrazně nad doporučenými hodnotami a značí to, 

že firmě se po této stránce výrazně daří. 

Rentabilita aktiv (ROA) 

I hodnoty tohoto ukazatele jsou stále rostoucí. Rentabilita aktiv je poměr zisku s 

celkovými aktivy. V roce 2009 byla hodnota nízká (2,29), v dalších letech se postupně 

zvyšovala až na hodnotu 8,76, která byla v roce 2014. Doporučená hodnota je okolo 

hodnoty 9. Poměr zisku ve firmě vůči celkovým aktivům je s přibývajícími roky stále 

více pozitivnější. Dá se říci, že aktiva jsou poměrně vhodně investována. 

Rentabilita tržeb (ROS) 

Rentabilita tržeb nám říká kolik korun čistého zisku připadá na jednu korunu tržeb. V 

našem případě hodnoty ukazatele ROS jsou stále rostoucí a vysoce nad doporučenými 

hodnotami. To znamená,v roce 2009 firma měla čistý zisk 5,76 koruny na jednu korunu 
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z tržeb. V roce 2013 již měla čistý zisk 15,38 korun připadající na jednu korunu tržeb. 

Firma se dostává do velice příhodné finanční situace. 

 

2.2.3 Ukazatele likvidity 

Tyto ukazatele nám říkají jak je firma schopna splácet svoje krátkodobé závazky. 

Běžnou likviditu, pohotovou likviditu i peněžní likviditu si zde uvádíme. 

Tabulka 3: Ukazatele likvidity 

Položka \ Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Běžná likvidita 18,21 19,39 12,69 17,57 16,71 17,72

Pohotová likvidita 14,02 15,07 9,68 12,78 12,58 13,51

Peněžní likvidita 0,01 0,01 0,02 6,29 6,03 3,16
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Běžná likvidita 

Ukazatel říká kolikrát je podnik schopen uspokojit věřitele, kdyby proměnil veškerá 

oběžná aktiva na peněžní prostředky. Doporučená hodnota je okolo hodnoty 2. Tabulka 

obsahuje nejmenší hodnotu v roce 2011, ale stále tato hodnota je velice vysoká nad 

doporučenou hodnotou.  

Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita říká, kolika korunami našich peněz (pokladna a bankovní účet) je 

pokryta 1 koruna našich krátkodobých závazků. Údaje z tabulky jsou výrazně nad 

doporučenými hodnotami, nejvyšší byla hodnota v roce 2010 (15,07), naopak nejnižší v 

roce 2011 (9,68). Hodnoty tohoto ukazatele jsou velmi vysoké. To znamená, že více než 

10 korunami je pokryta 1 koruna krátkodobých závazků. Firma nemá problém s 

placením svých závazků. 
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Peněžní likvidita 

Jde o nejpřesnější ukazatel likvidity, který nám poskytuje informace o tom, jak firma je 

schopna zaplatit svoje krátkodobé závazky ihned. V letech 2009 - 2011 se hodnoty 

ukazatele pohybovaly okolo 0,02, v dalších dvou letech kolísaly na hodnotě 6 a v roce 

2014 opět poklesly na 3,16. Z údajů je zřejmé, že první roky firma hůře splácela své 

závazky, ale od roku 2012 neměla problém v tomto ohledu s placením svých 

krátkodobých závazků. 

 

2.2.4 Ukazatele zadluženosti 

Tyto ukazatel nám říkají jak moc je firma zadlužená. Uvádíme si zde ukazatel 

věřitelského rizika, míru zadluženosti a koeficient samofinancování. 

Tabulka 4: Ukazatele zadluženosti 

Položka \ Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ukazatel věřitelského rizika 4,05 3,89 5,99 3,35 3,51 3,81

Míra zadluženosti 4,22 4,05 6,32 3,47 3,64 3,96

Koeficient samofinancování 95,95 96,11 94,81 96,65 96,49 96,19

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ukazatel věřitelského rizika 

Ukazatel věřitelského rizika porovnává celkové závazky v poměru s celkovými pasivy. 

Čím je vyšší hodnota ukazatele, tím vyšší je zadluženost podniku. Hodnoty jsou kolo 

4%. Z toho vyplývá, že zadluženost firmy je dosti nízká. 

Míra zadluženosti 

Tento ukazatel je důležitý pro banku při poskytování úvěru. Dá se říct, že maximální 

hodnota kterou může nabývat míra zadluženosti by neměla překročit 35%. Čím je 

hodnota nižší, tím lépe. Naše údaje se pohybují kolem hodnoty 4, ikdyž v roce 2011 

byla hodnota i 6,32. Tyto hodnoty jsou jak pro firmu, tak i například pro banku při 

poskytnutí úvěru velice příhodné. Firma je přiměřeně zadlužená, navzdory svému 

majetku. 
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Koeficient samofinancování 

Koeficient samofinancování je opakem k ukazateli míry zadluženosti. To znamená, že 

koeficient samofinancování + míra zadluženosti = 100%. Ukazatel udává, do jaké míry 

je firma schopna pokrýt potřeby z vlastních zdrojů. Hodnoty v tabulce kolísají kolem 

96%. Firma je z 96% schopna pokrýt své potřeby z vlastních zdrojů. 

 

2.2.5 Altmanův model 

Altmanův model, označuje se také jako Z-skóre, oceňuje krizovost podniku.  

Tabulka 5: Altmanův model 

Položka \ Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Z-skóre 1,76 1,88 2,10 1,98 1,99 2,10
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z-skóre 

Altmanův index finančního zdraví podniku se projevuje v tabulce následovně. Téměř v 

každém roce se hodnoty zvyšují. V roce 2009 byla hodnota 1,76. V roce 2014 hodnota 

2,10. Z doporučených hodnot se firma pohybuje v šedé zóně. Nicméně hodnoty se 

pohybují okolo hodnoty 2, což je lepší střed šedé zóny. Nedá se říci, že firma by v 

příštích letech měla být ohrožena bankrotem, spíše naopak. Hodnoty téměř stále rostou, 

tudíž lze očekávat další růst i tohoto indexu. Firmě předpokládám příznivější finanční 

situaci, v závislosti na těchto hodnotách. 
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2.2.6 IN 05 

I tento index nám zobrazuje bankrotní model podniku. 

Tabulka 6: IN 05 

Položka \ Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aktiva / Cizí kapitál 3,21 3,34 2,17 3,88 3,70 3,41

EBIT / Nákladové úroky 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

EBIT / Celková aktiva 0,10 0,21 0,33 0,37 0,40 0,43

Tržby / Celková aktiva 0,08 0,09 0,13 0,12 0,11 0,12

Oběžná ak. / Kr. závazky 1,64 1,74 1,14 1,58 1,50 1,60

IN 05 5,40 5,75 4,13 6,31 6,08 5,92
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Aktiva / Cizí kapitál 

Tato část IN ukazatele nám říká jakou míru zadluženosti nese majitel firmy na základě 

majetku firmy v poměru s cizími zdroji. Nejvyšší hodnota byla v roce 2012, kde 

dosahovala skoro čtyř procent. Celkově tato část ukazatele nám říká, že firma je 

minimálně ohrožena zadlužeností. 

Tržby / Celková aktiva 

Tato část IN ukazatele nám říká, jaké jsou tržby v závislosti na celkovém majetku 

firmy. V podstatě, na to kolik má firma aktiv (majetku), tak vykazuje malý poměr svého 

majetku vůči tržbám. 

IN 05 

Výsledek indexu IN 05 je rozdělen do tří skupin. Nicméně v našem případě se 

nepohybujeme v doporučených hodnotách, ale naše hodnoty jsou vyšší. Z toho vyplývá, 

že firma je na tom z pohledu bankrotu velice dobře a nehrozí jí v nejbližších letech 

bankrot. 
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2.2.7 Výsledek hospodaření 

Výsledky hospodaření zobrazují ziskovost nebo ztrátovost jak za určité období, tak za 

jednotlivé činnosti. Výsledků hospodaření máme více. Zisk před úroky a zdaněním 

(EBIT), zisk před zdaněním (EBT), zisk po zdanění (EAT).  

Tabulka 7: Výsledek hospodaření 

Položka \ Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EBIT 6358 13608 20747 24703 29081 32762

EBT 6358 13608 20747 24702 29074 32757

EAT 5551 10491 16681 20251 23505 26493
 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 

Tento ukazatel je rostoucí, rok od roku se zvyšuje. V roce 2009 měl hodnotu 6,358 

milionů korun a v roce 2014 hodnotu 32,762 milionů korun. Zvyšuje se zisk. 

Zisk před zdaněním (EBT) 

Tento ukazatel je také rostoucí, rok od roku se zvyšuje. V roce 2009 měl hodnotu 6,358 

milionů korun, stejně jako EBIT, a v roce 2014 hodnotu 32,757 milionů korun. Zisk se s 

přibývajícími roky zvyšuje. 

Zisk po zdanění (EAT) 

Zisk po zdanění je vlastně čistý zisk, který si firma rozděluje mezi sebe. Údaje z tabulky 

se také rok od roku zvyšují. V roce 2009 měl hodnotu 5,551 milionů korun a v roce 

2014 měl hodnotu 26,493 milionů korun. Oproti roku 2009 má firma téměř o 21 

milionů větší zisk. 

 

2.3 Zhodnocení vybraných ukazatelů 

Tato část práce se zabývá vybranými ukazateli, u kterých se zaměříme na detailnější 

analýzu i s vývojem do dalších období. 
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2.3.1 Doba obratu zásob 

Tato podkapitola je zaměřena na ukazatel doby obratu zásob.  

Tabulka 8: Doba obratu zásob 

i Roky Doba obratu zásob 1di(y) ki(y)

1 2009 149,59 - -

2 2010 135,72 -13,88 0,91

3 2011 106,33 -29,39 0,78

4 2012 100,08 -6,26 0,94

5 2013 96,59 -3,48 0,97

6 2014 102,16 5,56 1,06  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka uvádí hodnoty za roky 2009 - 2014. Je zřejmé, že s přibývajícími roky se obrat 

snižuje. Největší snížení nastalo v roce 2011, kdy došlo ke snížení doby obratu zásob o 

29,39 dní. Koeficient růstu se v tomto roce snížil 0,78 krát. 

Průměr první diference 

      
               

 
        

V období roků 2009 - 2014 hodnota doby obratu zásob průměrně klesá o 9,49 dní. 

Průměr koeficientu růstu 

      
       

       

 

      

Průměrně se hodnota ukazatele sníží 0,93 krát za rok. 

Regrese 

Regresní funkce byla určena na základě spojnice trendu a indexu determinace. Nejvyšší 

index determinace vyšel u logaritmické spojnice trendu. Proto v tabulce níže je použita 

logaritmická funkce k určení regrese. Grafické znázornění je uvedeno v grafu. 
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Graf 2: Doba obratu zásob 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Regresní rovnice 

                      

Predikce 

Predikce do roku 2015 má stále klesající tendenci, stejně jako roky předtím. Konkrétní 

hodnota doby obratu zásob v roce 2015 by měla být 88,38 dní. 

 

2.3.2 Doba obratu pohledávek 

Podkapitola 2.3.2 se detailněji zaměřuje na ukazatel doby obratu pohledávek. 

Tabulka 9: Doba obratu pohledávek 

i Roky Doba obratu pohledávek 1di(y) ki(y)

1 2009 204,46 - -

2 2010 188,46 -16,00 0,92

3 2011 124,12 -64,34 0,66

4 2012 123,79 -0,32 1,00

5 2013 133,44 9,65 1,08

6 2014 100,15 -33,29 0,75  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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I tento ukazatel se postupem času snižuje. Kromě roku 2013, kdy byl nárůst 9,65 dní ve 

splatnosti pohledávek od zákazníků a koeficient růstu vzrostl 1,08 krát. Největší rozdíl 

nastal v roce 2011, kdy došlo k razantnímu snížení o 64,34 dní. Koeficient růstu se v 

tomto roce snížil 0,66 krát. 

Průměr první diference 

      
               

 
         

Doba obratu pohledávek se průměrně snižuje o 20,86 dní za každý rok. 

Průměr koeficientu růstu 

      
       

       

 

      

Ve sledovaném období se hodnota ukazatele snižuje průměrně 0,87 krát. 

Regrese 

Tento ukazatel doby obratu pohledávek je na grafu níže znázorněn modrou barvou. 

Regresní funkce byla určena pomocí spojnice trendu s indexem determinace. 

Logaritmická regresní funkce byla tou nejpřesnější, proto byla vybrána právě tahle 

funkce. V grafu má barvu červenou. Naopak modrou barvou je znázorněn ukazatel doby 

obratu pohledávek. 
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Graf 3: Doba obratu pohledávek 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Regresní rovnice 

                     

Predikce 

Predikce u ukazatele doby obratu pohledávek má také klesající tendenci, stejně jako 

ukazatel doby obratu zásob. Ukazatel doby obratu pohledávek v roce 2015 by měl mít 

hodnotu 96,98 dní. 

2.3.3 Doba obratu závazků 

Ukazatel doby obratu závazků je detailněji rozveden v následující tabulce níže. 

Tabulka 10: Doba obratu závazků 

i Roky Doba obratu závazků 1di(y) ki(y)

1 2009 35,73 - -

2 2010 31,45 -4,28 0,88

3 2011 35,32 3,88 1,12

4 2012 20,88 -14,44 0,59

5 2013 23,39 2,51 1,12

6 2014 24,23 0,84 1,04  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Ukazatel doby obratu závazků zobrazuje za jak dlouhou dobu jsme schopni splácet naše 

závazky. Největší snížení nastalo v roce 2012, kdy hodnota klesla o 14,44 dní pouze za 

jeden rok. Z toho důvodu je koeficient růstu poměrně nízký. Zastavil se na hodnotě 

0,59. Naopak nejvyšší nárůst byl v roce 2011, kdy hodnota ukazatele vzrostla o 3,88 

dní, což není nic hrozného. Koeficient růstu vzrostl na 1,12. Shodný koeficient růstu byl 

i v roce 2013. 

Průměr první diference 

      
               

 
       

Doba obratu závazků se v průměru snižuje o 2,3 dní. 

Průměr koeficientu růstu 

      
       

       

 

      

Ukazatel se za sledované období v průměru snižuje 0,93 krát. 

Regrese 

U doby obratu závazků se regresní funkce vybrala na základě spojnice trendu a indexu 

determinace, který se nejvíce blížil k hodnotě jedna. Lineární regresní funkce je to 

nejpřesnější, avšak hodnoty v letech 2011 i 2012 se poměrně hodně odlišují od ostatních 

let. Modrou barvou je v grafu znázorněn ukazatel doby obratu závazků, červenou 

naopak lineární regresní funkce. 
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Graf 4: Doba obratu závazků 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Regresní rovnice 

                   

Predikce 

Zde u ukazatele doby obratu závazků byla vybrána lineární regresní funkce. Z toho 

důvodu je patrné, že hodnota ukazatele doby obratu závazků v roce 2015 bude nižší než 

v roce 2014. Konkrétní hodnota bude 18,89 dní. 

 

2.3.4 Rentabilita tržeb 

Tento ukazatel (výnosnost tržeb) se zobrazuje následovně v tabulce níže. 

Tabulka 11: Rentabilita tržeb 

i Roky Rentabilita tržeb (ROS) 1di(y) ki(y)

1 2009 5,76 - -

2 2010 9,62 3,86 1,67

3 2011 11,15 1,53 1,16

4 2012 13,80 2,65 1,24

5 2013 15,38 1,57 1,11

6 2014 15,23 -0,14 0,99  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Ukazatel rentability tržeb měl nejvyšší nárůst v roce 2010. V dalších letech hodnota 

kolísala, nicméně koeficient růstu se mírně zvyšoval, s výjimkou roku 2014. Nicméně v 

tomto roce se hodnota rentability tržeb snížila jen o 0,14. Nejde o žádný výrazný 

propad. 

Průměr první diference 

      
               

 
       

Ukazatel rentability tržeb se v průměru za sledované období zvyšuje o 1,89 za každý 

rok. 

Průměr koeficientu růstu 

      
       

       

 

      

Ukazatel rentability tržeb se v průměru za sledované období zvyšuje 1,21 krát za každý 

rok. 

Regrese 

I zde u ukazatele rentability tržeb se regrese našla pomocí spojnice trendu a indexu 

determinace. Nejvyšší index dosáhla logaritmická funkce. Na grafu, který je níže, je 

znázorněn ukazatel rentability tržeb společně s logaritmickou regresní funkcí. 

Logaritmická funkce je znázorněna červeně, ukazatel rentability modře. 
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Graf 5: Rentabilita tržeb 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Regresní rovnice 

                   

Predikce 

Při výpočtu hodnot predikce s logaritmickou regresní funkcí jsme vypočítali hodnotu 

16,58, která je pro rok 2015. Hodnota se zvýšila o 0,86 oproti roku 2014. 

 

2.3.5 Běžná likvidita 

Ukazatel běžné likvidity si více rozebereme s tabulkou uvedenou níže. 

Tabulka 12: Běžná likvidita 

i Roky Běžná likvidita 1di(y) ki(y)

1 2009 18,21 - -

2 2010 19,39 1,18 1,06

3 2011 12,36 -7,02 0,64

4 2012 17,57 5,21 1,42

5 2013 16,71 -0,86 0,95

6 2014 17,72 1,01 1,06  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V tabulce běžné likvidity je největší propad hodnot v roce 2011, kdy hodnota běžné 

likvidity klesla o 7,02 a koeficient růstu v tomto roce klesl 0,64 krát. V roce 2012 

hodnota první diference vzrostla o 5,21 a koeficient růstu se také zvýšil 1,42 krát.  

Průměr první diference 

      
               

 
         

Běžná likvidita se v průměru za sledované období snižuje o 0,096 za každý rok. 

Průměr koeficientu růstu 

      
       

       

 

      

Ukazatel se za sledované období v průměru snižuje 0,99 krát. 

Regrese 

K výsledku regrese se použilo spojnice trendu s nejvyšším indexem determinace. Zde 

vyšel nejvyšší index u logaritmické funkce. Běžná likvidita se spojnicí trendu je 

znázorněna na grafu níže. 

Graf 6: Běžná likvidita 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 
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Regresní rovnice 

                     

Predikce 

Hodnoty predikce u běžné likvidity byly vypočítány na základě logaritmické regresní 

funkce. Pro rok 2015 vyšla hodnota 16,31. 

 

2.3.6 Z-skóre 

Tento bankrotní ukazatel nám detailněji zobrazuje, jak je na tom firma s bankrotem. 

Tabulka 13: Z-skóre 

i Roky Z-skóre 1di(y) ki(y)

1 2009 1,76 - -

2 2010 1,88 0,12 1,07

3 2011 2,10 0,22 1,12

4 2012 1,98 -0,11 0,95

5 2013 1,99 0,00 1,00

6 2014 2,10 0,12 1,06  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka z-skóre je velmi vyrovnaná. První diference roku 2012 mírně klesá, konkrétně 

o 0,11, ostatní roky ale mírně stoupají. Nejvíce v roce 2011, kdy hodnota stoupla o 0,22. 

Stejně tak je i vyrovnaný koeficient růstu, kdy nejvyšší hodnotu měl v roce 2011, 

naopak nenižší měl v roce 2012. Ve sledovaném období se hodnota ukazatele celkově 

zvýšila. 

Průměr první diference 

      
               

 
        

Z-skóre je v průměru za sledované období snižováno o 0,069 za každý rok. 
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Průměr koeficientu růstu 

      
       

       

 

      

Z-skóre se v průměru za sledované období zvyšuje 1,04 krát za každý rok. 

Regrese 

V grafu níže je znázorněn modrou barvou bankrotní ukazatel z-skóre, jehož hodnota v 

roce 2011 prudce stoupla oproti roku 2010. Proto při spojnici trendu s nejvyšším 

indexem determinace jsem vybral exponenciální funkci. V grafu je znázorněna 

červenou barvou.  

Graf 7: Z-skóre 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Regresní rovnice 

                

Predikce 

Ukazatel z-skóre je vypočítán pomocí exponenciální regresní funkce. Hodnota predikce 

pro rok 2015 činí 2,12. Dá se říct, že je to srovnatelná hodnota s předcházejícím rokem. 
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2.3.7 IN 05 

Ukazatel IN 05 je jedním ze známých ukazatelů, které se zaměřují na finanční situaci 

firmy. 

Tabulka 14: IN05 

i Roky IN 05 1di(y) ki(y)

1 2009 5,40 - -

2 2010 5,75 0,35 1,07

3 2011 4,13 -1,62 0,72

4 2012 6,31 2,18 1,53

5 2013 6,08 -0,22 0,96

6 2014 5,92 -0,16 0,97  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Index IN 05 ve sledovaném období značně kolísá, avšak rozdíl mezi začátkem a 

koncem sledovaného období není nijak vysoký. I koeficient růstu je v průměru kolem 

hodnoty 1, což znamená, že ukazatel se nijak extrémně nezhoršuje ani nezlepšuje. 

Průměr první diference 

      
               

 
        

Index IN 05 je v průměru za sledované období snižováno o 0,105 za každý rok. 

Průměr koeficientu růstu 

      
       

       

 

       

Koeficient růstu je u indexu IN 05 zvyšován 1,019 krát za každý rok. 

Regrese 

U ukazatele indexu IN 05 byla vybrána lineární funkce, na základě spojnice trendu a 

indexu determinace. Největší rozdíl dělá rok 2011, kdy hodnota je poměrně odlišná od 



51 
 

ostatních let. Proto index determinace se neblíží k hodnotě jedna, ale má spíše menší 

hodnotu. 

Graf 8: IN05 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Regresní rovnice 

                  

Predikce 

Predikce pro rok 2015 u indexu IN 05 byla vypočítána na základě lineární regresní 

funkce na hodnotu 6,18. Znamená to, že hodnota se oproti roku 2014 zvýšila o 0,17. 

 

2.3.8 Zisk po zdanění (EAT) 

Zisk po zdanění (EAT) je jedním z výsledků hospodaření. 

Tabulka 15: Zisk po zdanění 

i Roky Zisk po zdanění (EAT) 1di(y) ki(y)

1 2009 5551 - -

2 2010 10491 4940 1,89

3 2011 16681 6190 1,59

4 2012 20251 3570 1,21

5 2013 23505 3254 1,16

6 2014 26493 2988 1,13  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Zisk po zdanění (EAT) je ukazatel, u kterého hodnota stále roste. V roce 2009 byla 

hodnota ukazatele 5,551 milionů korun a v roce 2014 se hodnota zvýšila na 26,493 

milionů. Koeficient růstu byl nejvyšší v roce 2010, kdy se zvýšil 1,89 krát. 

Průměr první diference 

      
          

 
         

Zisk po zdanění se v průměru za sledované období zvyšuje o 4188,4 korun za každý 

rok. 

Průměr koeficientu růstu 

      
     

    

 

      

Koeficient růstu u zisku po zdanění se v průměru za sledované období zvyšuje 1,37 krát 

za každý rok. 

Regrese 

U tohoto ukazatele (zisk po zdanění EAT) byla vybrána nejvhodnější regresní funkce na 

základě spojnice trendu a indexu determinace. Nejvyšší index determinace vyšel u 

exponenciální funkce, která téměř kopíruje základní funkci (EAT). Červená barva 

vyjadřuje regresní funkci, modrá základní funkci. 
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Graf 9: EAT 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

Regresní rovnice 

                

Predikce 

Vývoj ukazatele zisku po zdanění do budoucna bude stále růst. Pomocí exponenciální 

regresní funkce byla hodnota ukazatele vypočítána na rok 2015 o kousek vyšší než v 

roce 2014 a to konkrétně na hodnotu 32 253,32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

5000 

10000 

15000 

20000 

25000 

30000 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

EAT 

EAT Regrese EAT 



54 
 

3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

V této kapitole se zaměřím na vytvoření dokumentu v programu Microsoft Excel, kde 

jsou přehledně uspořádané ukazatele i s vzorci. V programu Microsoft Excel jsem 

vytvořil na základě požadavku společnosti jednoduchý program. Firma vlastní program 

na analýzu ekonomických ukazatelů, nicméně jeho obsluha zabere poměrně dost času. 

Proto tento dokument poslouží k rychlé analýze ekonomických ukazatelů. Program je 

jednoduchý na pochopení, proto ho mohou využívat všichni zaměstnanci. 

3.1 Dokument v Microsoft Excel 

Dokument v prostředí Microsoft Excel jsem vytvořil na základě požadavku společnosti, 

která se zabývá dodáním dílů k nákladním automobilům. Dokument obsahuje 

jednoduchý program, vytvořený v prostředí Visual Basic for Applications. 

Při prvním otevření dokumentu se nám zobrazí úvodní list, na kterém je několik 

tlačítek. Jde o menu, které nám rychle zobrazí to co právě chceme vidět. Každý list 

obsahuje tlačítko ÚVOD, které nás vrátí zpět na úvodní list.  

První sloupeček na úvodním listu zobrazuje účetní výkazy - rozvahu a výkaz zisků a 

ztrát.  Druhý sloupeček zobrazuje ekonomické ukazatele a třetí zobrazuje vývoj trendů z 

dané ekonomické situace. 

Obrázek 1: Titulní list 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 
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Pro přehlednost jsem rozdělil rozvahu na aktiva a pasiva, každý na jeden list, podle 

zadané předlohy, kterou jsem si upravil podle sebe. Stejně tak jsem pracoval i s 

výkazem zisků a ztát, který jsem si také upravil podle předlohy. 

Obrázek 2: Aktiva 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

I zde jsem rozdělil jednotlivé skupiny ukazatelů, každou skupinu na svůj list. Jinak by 

ekonomické ukazatele byly nepřehledně pod sebou a bylo by obtížné se v nich vyznat. 

Každý ukazatel obsahuje: 

 název i tabulku s hodnotami 

Obrázek 3: Tabulka 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 graf 
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Obrázek 4: Graf 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

 doporučené hodnoty (pouze některý ukazatel). 

Obrázek 5: Doporučené hodnoty 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka je vypočítána na základě účetních výkazů a pomocí vzorců, odpovídající 

určitému ukazateli. Tabulka je v rozsahu od roku 2009 do roku 2014. Nad touto 

tabulkou je sestaven spojnicový graf, který vychází z hodnot z tabulky. Spojnice je 

označena modrou barvou. Pokud ukazatel obsahuje doporučenou hodnotu, tak je v grafu 

také zahrnuta. Má červenou barvu a slouží k rychlejší orientaci při doporučených 

hodnotách. 

Další list obsahuje vývoj trendů. List je rozdělen na tři části. V první části je skupina 

osmi tlačítek, které zobrazují osm vybraných a detailněji zpracovaný ukazatelů. 
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Obrázek 6: Tlačítka 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Druhá část obsahuje tabulku s hodnotami, které se přemění při kliknutí na dané tlačítko 

s určitým ukazatelem. Tabulka také obsahuje regresní funkci. hodnoty této funkce se 

také mění v závislosti na stisku tlačítka. 

Obrázek 7: Tabluka2 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Poslední částí je graf. Tento graf je provázán s tabulkou  zobrazuje hodnoty uvedené v 

tabulce. Proto ihned po stisku tlačítka se hodnota grafu změní a je ihned zřejmé, jak se 

daný ukazatel chová ve sledovaném období. Vlastní ukazatel je znázorněn modrou 

barvou. Regresní funkce je znázorněna červenou barvou i s vývojem do roku 2015. 

Obrázek 8: Graf2 
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 Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.2 Doporučení společnosti 

Doporučení společnosti navazuje na předchozí části práce, ve kterých jsou detailněji 

rozvedeny ekonomické ukazatele. Také v dokumentu Microsoft Excel najdeme 

ukazatele, které jsou vyjádřeny i pomocí grafu. Díky těmto ukazatelům jsme schopni 

vyjádřit přepokládanou budoucnost firmy na následující rok. 

Ukazatele aktivity zobrazují pomalý vzestup, nicméně společnost by měla více pracovat 

se svými aktivy. Ukazatele obratu celkových aktiv, obratu stálých aktiv a obratu zásob 

jsou pod doporučenými hodnotami a lepší hospodaření s aktivy a zásobami by mělo 

zvednout ekonomickou situaci společnosti. 

Naopak ukazatele rentability jsou na tom výborně. Jen rentabilita aktiv je trochu pod 

průměrem. To souvisí s obratem aktiv. Rentabilita vlastního kapitálu a tržeb je rostoucí, 

což znamená že firma je v dobré finanční situaci. 

U ukazatelů likvidity je firma také velice nad doporučenými hodnotami. Firma je 

schopná splácet své krátkodobé závazky bez problémů. Například u běžné likvidity jsou 

hodnoty několikanásobně převyšující nad doporučenými hodnotami. 
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U zadluženosti je na tom firma také výborně. Zadluženost firmy je v průměru za 

sledované období rovna hodnotě 4%. Což dokazuje koeficient samofinancování, který 

je vlastně opakem s ukazateli míry zadluženosti . 

Altmanův index i index IN 05 ve sledovaném období také roste. To ukazuje na to, že 

firma je stále méně ohrožena finančními problémy. 

Hodnoty výsledků hospodaření jsou velice příjemné. Když se zaměříme na ukazatel 

zisk po zdanění (EAT), tak zisk se od roku 2009 do roku 2014 zvýšil o téměř 21 

milionů korun. To dokazuje, že firma je na tom opravdu dobře. Obecně se dá říci, že 

firma ve sledovaném období neměla žádný propad, má spíše zvedající tendenci, což 

vede k úspěšné budoucnosti ve vývoji firmy TRANS-TECHNIK. 

Firma v roce 2015 začala se stavbou nového pracoviště. Stávající pracoviště na ulici 

Řípské v Brně-Slatině začínalo být nevyhovující. S ohledem na rozrůstání firmy nejen v 

úseku skladových prostor, ale i s přibývajícími technologickými pokroky na strojích, se 

firma rozhodla vypracovat nové plány firmy. Zvyšující se nároky na zaměstnance na 

pracovišti, mají zabezpečit ochranné prvky. Jedná se o světelné brány, které v případě 

přerušení spojení okamžitě zastaví provoz určitého stroje, tak aby nedošlo k úrazu nebo 

újmě na zdraví. V dnešní době je kladen vysoký důraz na bezpečnost nejen při obsluze 

strojů, ale i celkově. 

Firmě výstavbou nové budovy vznikne větší skladový prostor, což umožní lepší 

kontrolu a manipulaci s materiálem a zbožím. Využití prostoru i času by měl také 

zajistit zakladač hliníkových profilů. Jde o kazety o délce cca 8 metrů. Pomocí ID 

kazety a v ní uloženého obsahu si zaměstnanec navolí, jakou kazetu si nechá přivolat a 

odebere, popřípadě přidá, materiál. Firma také nabídne přijetí nových pracovních pozic. 

Umístění nové firmy je na okraji Brna. Kamionové dopravě poslouží rychlostní silnice, 

vedoucí v blízkosti firmy. 

Za vznikem nové firmy je hned několik důvodů. Kapacita skladových prostor, poloha 

umístění firmy, efektivnější pracovní pozice, schopnost pracovat samostatněji jako 

firma a v neposlední řadě také výroba.  
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Menší výroba ve firmě již probíhá, avšak by se mohla ještě více rozšířit. 

Nejvýnosnějším produktem jsou vrata na kamiony. V poslední době projevilo zájem o 

tyto produkty 10 firem, které jsou z tuzemska, ale i ze zahraničí. Náklady na výrobu 

vrat se liší podle toho, jaká vrata jsou vyráběna, podle přesného zadání odběratele. 

Jednotlivých typů vrat má firma TRANS-TECHNIK celkem 11. Hlavním rozdělením 

vrat jsou vrata z přírodního nebo eloxovaného hliníku. Dá se říci, že náklady na vrata 

činí od 700 Euro do 1000 Euro. Prodejní cena vrat se pohybuje od 1050 Euro do 1500 

Euro. Firma na vratech má zisk v průměru 40 %. Vrat se za týden vyrobí desítky kusů. 

Ovšem nejen tyto produkty jsou na vzestupu. Společnosti bych doporučil, aby se 

zaměřila na rozšíření a zkvalitnění sortimentu výroby nejen vrat, ale i ostatních 

automobilových dílů. Kvalitní produkty jsou sice o něco dražší, nicméně v bezpečnosti 

nejen na českých silnicích si tyto vyráběné produkty stojí velmi dobře. 

Společnost je zaměřena na výrobu i prodej automobilových doplňků nákladní dopravy. 

Trh v tomto odvětví je v poměrně silné konkurenci. Výrobci kamionů stále vyrábí nové 

a nové kusy, stejně tak i dodávky a menší užitkové automobily. Proto toto odvětví 

automobilového průmyslu bude mít stále co vyrábět a následně i prodávat.  

Dále bych doporučil efektivnější plánování času a zakázek. Den dopředu si vždy 

naplánovat co se bude dělat a kdo to bude dělat, u jakého stroje bude určená osoba. 

Pomocí plánování času lze nejefektivněji využít pracovní sílu zaměstnanců. S 

přibývajícími zakázkami je plánování nevyhnutelnou podmínkou. Doporučil bych 

zakoupit softwarový program, například softwarový systém Magiio na efektivní 

využívání a plánování času a zakázek pro firmu. 

Občas je nutné přepravit menší materiál firemním automobilem. Firma vlastní jeden 

užitkový vůz. Někdy nastane situace, že automobil je na cestě a je potřeba přepravit jiný 

materiál na jiné místo. k tomu by posloužil další firemní vůz. Obchodníci z firmy mají 

své firemní auta se kterými jezdí za zákazníky. K dispozici je také osobní auto pro 

kohokoli z firmy, kdo potřebuje vyřídit nějaké důležité firemní věci. Automobil se 

používá několikrát za den a alespoň 3x za týden nastane situace, že jiná osoba ho také 

potřebuje. Zde bych doporučil zakoupit minimálně jeden osobní automobil. Náklady 

spojené s nákupem automobilu jsou v ohledu na jeho přínos minimální. 
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Další co bych doporučil pro firmu jsou porady se zaměstnanci. Porady jsou pro 

kancelářský úsek a pro zaměstnance ve skladu. Porady by se měli konat v určený den 

minimálně 1 krát do týdne. Také bych osobně preferoval porady mezi čtyřma očima. 

Člověk může lépe odhadnout jaký názor má daná osoba a vyvodit si z toho své 

výsledky. Ve skupinové poradě mohou hrát roli vztahy mezi zaměstnanci. V kontaktu 

tváří v tvář se člověk více vyjádří a rozpovídá. Vztahy mezi zaměstnanci mohou vyřešit 

skupinové akce firmy. Například firemní večírek nebo víkendový pobyt. Firma 

pravidelně pořádá tyto akce.  

Každý zaměstnanec ve skladovém prostoru by podle mého názoru mohl umět dá se říci 

od všeho něco. Pokud bude ve firmě jeden člověk zastávat určitou práci, kterou umí jen 

on a nikdo jiný, tak v případě nemoci nebo jiného důvodu by neměl kdo pracovat místo 

něho. Mohlo by dojít ke zbytečným nepříjemnostem. Stačilo by, kdyby se zaměstnanci 

ve skladu uměli zastoupit při vykonávané práci. Rozšíření zkušeností zaměstnanců také 

není od věci a vede ke zlepšení efektivnosti práce ve firmě. 

Firma by mohla svým zaměstnancům nabídnout nějaký styl odreagování. Například se 

může jednat o místnost, kde se zaměstnanci odreagují a zároveň budou spokojení a 

uvolnění. Pingpongový stůl, posilovna, šipky, spinning,... Zároveň zde zaměstnanci 

mohou prohlubovat své firemní vztahy, nejen při firemních aktivitách. Sport je v dnešní 

době na vzestupu a tak si myslím, že místnost na jednoduchý sport by našla uplatnění. 
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ZÁVĚR 

Za cíl práce bylo stanoveno analyzovat ekonomické ukazatele ve společnosti TRANS-

TECHNIK s r.o. Sledované období bylo od roku 2009 do roku 2014. 

V první části práce byly provedeny teoretická východiska práce, kde popisuji 

ekonomické ukazatele společně s vzorci. Druhá část práce je zaměřena na rozbor 

jednotlivých ukazatelů, které jsou detailněji rozebrány. U každého ukazatele je tabulka, 

graf, průměr první diference, průměrný koeficient růstu a regrese. Ve třetí části práce, 

která je změřena na návrhy řešení, popisuji jak jsem postupoval při tvorbě dokumentu v 

programu Microsoft Excel. Také zde popisuji, celkové zhodnocení analýzy. 
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Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu za období 2009 – 2014 

AKTIVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014

AKTIVA CELKEM 110 436 109 992 108 240 156 460 160 158 146 526

Pohledávky za upsaný základní kapitál

Dlouhodobý majetek 70 942 69 446 64 672 116 236 119 708 97 853

Dlouhodobý nehmotný majetek 81 472 816 536 424 108

Zřizovací výdaje

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Software 0 472 816 536 424 108

Ocenitelná práva

Goodwill 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 20 0 0 0 0 0

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 

majetek
61 0 0 0 0 0

Dlouhodobý hmotný majetek 70 738 68 858 63 530 62 911 60 206 61 299

Pozemky 45 621 45 621 45 121 45 121 45 121 45 121

Stavby 20 652 18 648 17 120 15 091 13 063 11 034

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4 428 4 552 1 252 2 662 1 985 3 384

Pěstitelské celky trvalých porostů

Dospělá zvířata a jejich skupiny

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 37 37 37 37 37 37

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 723

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 

Dlouhodobý finanční majetek 123 116 326 52 789 59 078 36 446

Podíly v ovládaných a řízených osobách 123 116 326 121 363 360

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 

vlivem

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 52 668 58 715 36 086

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 

podstatný vliv

Jiný dlouhodobý finanční majetek

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 

majetek

Oběžná aktiva 39 494 40 546 43 568 40 224 40 450 48 673

Zásoby 39 494 40 546 43 568 40 224 40 450 48 673

Materiál 1 496 757 883 740 873 992

Nedokončená výroba a polotovary

Výrobky 1 509 1 248 1 570 980 1 259 1 493

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

Zboží 36 295 38 142 40 376 38 170 36 875 45 333

Poskytnuté zálohy na zásoby 194 399 739 334 1 443 855  
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Dlouhodobé pohledávky 24 470 70 962 20 379 27 594 28 715 26 511

Pohledávky z obchodních vztahů 200 0 0 0 0 0

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 10 982 10 377 13 615 16 881 17 016 5 498

Pohledávky - podstatný vliv

Pohledávky za společníky, členy družstva a za 

účastníky sdružení
13 233 60 530 6 709 0 0 0

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 55 55 55 55 242 356

Dohadné účty aktivní

Jiné pohledávky 0 0 0 10 658 11 457 20 657

Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 0

Krátkodobé pohledávky 53 980 56 302 50 855 49 757 55 881 47 717

Pohledávky z obchodních vztahů 27 009 23 027 14 424 21 737 42 752 44 600

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 11 186 13 520 17 069 15 244 0 0

Pohledávky - podstatný vliv

Pohledávky za společníky, členy družstva a za 

účastníky sdružení
546 1 789 2 074 2 079 2 079 2 079

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Stát - daňové pohledávky 4 254 1 434 0 0 0 0

Krátkodobé poskytnuté zálohy 134 244 170 72 215 151

Dohadné účty aktivní 16 32 15 142 0 277

Jiné pohledávky 10 835 16 256 17 103 10 483 10 835 610

Krátkodobý finanční majetek 53 792 14 324 68 925 29 907 38 644 81 697

Peníze 23 389 118 60 59 282

Účty v bankách 53 769 13 935 68 807 29 235 38 585 81 415

Krátkodobé cenné papíry a podíly 612 0 0

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

Časové rozlišení 27 234 144 98 563 115

Náklady příštích období 27 234 144 90 139 115

Komplexní náklady příštích období

Příjmy příštích období 8 424 0  
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PASIVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PASIVA CELKEM 242 705 251 814 250 543 263 816 283 961 302 566

Vlastní kapitál 232 879 242 013 235 646 254 968 273 983 291 048

Základní kapitál 210 210 210 210 210 210

Základní kapitál 210 210 210 210 210 210

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

Změny základního kapitálu 

Kapitálové fondy -12 -19 -11 1 146 2 475 1 533

Emisní ážio

Ostatní kapitálové fondy

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků -12 -19 -11 1 146 2 475 1 533

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 

společností

Rozdíly z přeměn společností

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 

zisku 

                                                                      (ř. 80 

+ 81)

530 421 366 51 153 172

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 50 50 50 50 50 50

Statutární a ostatní fondy 480 371 316 1 103 122

Výsledek hospodaření minulých let 226 600 230 910 218 400 233 310 247 640 262 640

Nerozdělený zisk minulých let 226 600 230 910 218 400 233 310 247 640 262 640

Neuhrazená ztráta minulých let

Výsledek hospodaření běžného účetního období 

(+/-)

5 551 10 491 16 681 20 251 23 505 26 493

Cizí zdroje 9 826 9 801 14 897 8 848 9 978 11 518

Rezervy

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

Rezerva na důchody a podobné závazky

Rezerva na daň z příjmů

Ostatní rezervy

Dlouhodobé závazky 393 406 424 456 184 -26

Závazky z obchodních vztahů

Závazky - ovládající a řídící osoba

Závazky - podstatný vliv

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení

Dlouhodobé přijaté zálohy

Vydané dluhopisy

Dlouhodobé směnky k úhradě

Dohadné účty pasivní

Jiné závazky 23 28 28 218 156 128

Odložený daňový závazek 370 378 396 238 28 -154

Krátkodobé závazky 9 433 9 395 14 473 8 392 9 794 11 544

Závazky z obchodních vztahů 4 068 7 495 8 472 5 053 5 726 7 896

Závazky - ovládající a řídící osoba 1 840 0 1 620 0 0 0  
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Závazky - podstatný vliv

Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení
53 0 0 0 0 0

Závazky k zaměstnancům 518 475 522 565 515 552

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění298 338 386 356 375 379

Stát - daňové závazky a dotace 1 887 818 3 267 2 133 2 958 2 393

Krátkodobé přijaté zálohy 60 69 30 25 10 81

Vydané dluhopisy

Dohadné účty pasivní 209 129 166 106 94 179

Jiné závazky 500 71 10 154 116 64

Bankovní úvěry a výpomoci  
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Příloha 2: Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 2009 – 2014 

TEXT 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tržby za prodej zboží 89794 99151 129889 127277 132495 153520

Náklady vynaložené na prodané zboží 59227 64615 91509 92985 97748 112697

Obchodní marže 30567 34536 38380 34292 34747 40823

Výkony 6571 9895 19667 19430 20353 20388

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 6286 10052 18940 19430 18890 18037

Změna stavu zásob vlastní činnosti 285 -157 727 0 1463 2351

Aktivace

Výkonová spotřeba 12587 11395 14001 13458 11992 14411

Spotřeba materiálu a energie 5272 4993 6012 5967 5070 5833

Služby 7315 6402 7989 7491 6922 8578

Přidaná hodnota 24551 33036 44046 40264 43108 46800

Osobní náklady 11635 11212 12590 12599 12765 13886

Mzdové náklady 8735 8301 9419 9396 9526 10399

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění
2885 2899 3145 3143 3227 3469

Sociální náklady 15 12 26 60 12 18

Daně a poplatky 61 61 57 62 114 94

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku
4538 4175 4121 3842 3677 3559

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 

materiálu
848 369 167 108 126 248

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 842 369 167 83 126 248

Tržby z prodeje materiálu 6 0 0 25 0 0

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku a materiálu
707 0 0 0 0 0

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 

majetku
707 0 0 0 0 0

Prodaný materiál

Změna stavu rezerv a opravných položek v 

provozní oblasti

a komplexních nákladů příštích období

1820 3883 6745 3297 330 -863

Ostatní provozní výnosy 706 488 1917 95 158 684

Ostatní provozní náklady 1053 1468 4897 1374 1692 3206

Převod provozních výnosů

Převod provozních nákladů

Provozní výsledek hospodaření 6291 13094 17720 19293 24814 27850

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

Prodané cenné papíry a podíly

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 4986 12 0  
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Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách 

a v účetních

jednotkách pod podstatným vlivem

4986 0 0

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů 

a podílů

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 

majetku
12 0

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 199 303 1788

Náklady z finančního majetku

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

Změna stavu rezerv a opravných položek ve 

finanční oblasti
-4 216 -216 0

Výnosové úroky 1545 2611 2339 1880 1288 1017

Nákladové úroky 1 7 5

Ostatní finanční výnosy 1343 778 2495 1239 3682 2618

Ostatní finanční náklady 2821 2875 1811 2678 1202 511

Převod finančních výnosů

Převod finančních nákladů

Finanční výsledek hospodaření 67 514 3027 5409 4292 4907

Daň z příjmů za běžnou činnost 807 3117 4066 4451 5569 6264

 - splatná 934 3109 4048 4608 5780 6446

 - odložená -127 8 18 -157 -211 -182

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 5551 10491 16681 20251 23537 26493

Mimořádné výnosy

Mimořádné náklady 32 0

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 0

 - splatná

 - odložená

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 -32 0

Převod podílu na výsledku hospodaření 

společníkům (+/-)

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 5551 10491 16681 20251 23505 26493

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 6358 13608 20747 24702 29074 32757  


