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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných ukazatelů společnosti MERLIN-

PLUS spol. s r.o. pomocí časových řad. Teoretická část se věnuje charakteristice 

statistických metod, které jsou poté použity v části praktické. Z výsledků, pokud je to 

možné, je stanovena prognóza vývoje v budoucnosti, popřípadě jsou stanoveny návrhy 

a opatření. 

 

ABSTRACT 

The bachelor´s thesis concentrates on analysis of selected indexes of the company 

MERLIN-PLUS spol. s r.o. with the help of time series. The theoretical part is focused 

on characteristics of statistical methods, which are used in the practical part. The results, 

if it´s possible, are used to make a prediction of the development in the future or to 

make suggestions and precautions.  

 

 

 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

časové řady, regresní analýza, trend, účetní výkazy, rozvaha, výkaz zisku a ztráty 

 

KEYWORDS 

time series, regression analysis, trend, financial statements, balance sheet, summary of 

profits and losses  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE PRÁCE 

 

ZEMAN, T. Analýza vybraných ukazatelů společnosti MERLIN-PLUS spol. s r.o. 

pomocí časových řad. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 

2012. 59 s. Vedoucí bakalářské práce doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a zpracoval(a) jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci neporušil(a) 

autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským). 

 

V Brně dne ...........       .................................  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 

Chtěl bych tímto poděkovat panu doc. RNDr. Jiřímu Kropáčovi, CSc. za jeho odbornou 

pomoc a cenné rady při psaní bakalářské práce. Dále bych chtěl poděkovat společnosti 

MERLIN – PLUS spol. s r.o. za poskytnutí účetních výkazů, použitých při zpracování 

praktické části bakalářské práce. 

  



 

Obsah 
 

 

Úvod ........................................................................................................................................... 10 

Cíle práce ................................................................................................................................... 11 

1 Teoretická východiska ...................................................................................................... 12 

1.1 Časové řady ................................................................................................................. 12 

1.1.1 Charakteristiky časových řad .............................................................................. 13 

1.1.2 Přístupy k modelování časových řad ................................................................... 14 

1.1.3 Dekompozice časových řad ................................................................................. 15 

1.2 Regresní analýza ......................................................................................................... 16 

1.2.1 Volba regresní funkce ......................................................................................... 17 

1.2.2 Regresní přímka .................................................................................................. 18 

1.2.3 Linearizovatelné funkce ...................................................................................... 19 

1.2.4 Speciální nelinearizovatelné funkce .................................................................... 19 

1.2.5 Sezónní složka ..................................................................................................... 21 

1.3 Účetní výkazy ............................................................................................................. 22 

1.3.1 Rozvaha ............................................................................................................... 22 

1.3.2 Výkaz zisku a ztráty ............................................................................................ 24 

2 Analýza problému a současné situace ............................................................................. 28 

2.1 Základní informace o společnosti ............................................................................... 28 

2.2 Rozvaha ....................................................................................................................... 30 

2.2.1 Aktiva celkem ..................................................................................................... 30 

2.2.2 Vlastní kapitál ..................................................................................................... 32 

2.3 Výkaz zisku a ztráty .................................................................................................... 37 

2.3.1 Telefonní náklady ................................................................................................ 38 

2.3.2 Opravy a údržba .................................................................................................. 40 

2.3.3 Spotřeba pohonných hmot ................................................................................... 42 

2.3.4 Spotřeba elektřiny ............................................................................................... 44 



 

2.3.5 Tržby za prodej zboží .......................................................................................... 47 

2.3.6 Tržby z prodeje automobilových převodových olejů .......................................... 49 

2.3.7 Tržby z prodeje automobilových motorových olejů ........................................... 51 

3 Splnění cílů a závěrečné zhodnocení................................................................................ 56 

Závěr .......................................................................................................................................... 58 

Seznam použité literatury......................................................................................................... 59 

Seznam příloh ............................................................................................................................ 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Úvod 

Pro každou společnost je důležité sledovat nejen současný stav ekonomické situace 

uvnitř podniku, ale také předpokládaný vývoj jednotlivých ekonomických ukazatelů. 

K metodám, které nám k tomu dopomohou, patří metody statistické. Díky častým 

změnám ekonomického prostředí a působení náhodných vlivů je ovšem možné 

odhadnout předpokládaný vývoj jen v krátkém časovém úseku. Společnosti, které 

aplikují statistické metody, mohou předcházet mnoha problémům. Při každoročním 

růstu nákladů může společnost například odhadnout jejich budoucí vývoj, čímž se 

vyhne nepříjemným komplikacím, například vytvořením dostatečných rezerv.  

 

V této práci se budeme věnovat analýze vybraných ukazatelů společnosti MERLIN – 

PLUS spol. s r.o. Potřebná data jsou čerpána jak z veřejně přístupných materiálů, tak     

i z interních zdrojů firmy. Většina použitých dat jsou z rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

z let 2003 až 2010. 

 

Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Úlohou teoretické části je 

podat čtenáři základní informace o statistických metodách. Věnuje se zejména časovým 

řadám a regresní analýze. Obsahuje jak postupy řešení, tak i vzorce, které jsou poté 

použity v části praktické. 

 

V úvodu praktické části najdeme základní informace o společnosti MERLIN – PLUS 

spol. s r.o. Dále jsou zde pomocí využití poznatků z teoretické části analyzovány 

jednotlivé ukazatele rozvahy a výkazu zisků a ztráty. Každý ukazatel je znázorněn 

časovou řadou a v případě vhodnosti použití regresní funkce stanovena prognóza do 

budoucna. 
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Cíle práce 

Cílem bakalářské práce je analyzovat vybrané ukazatele společnosti MERLIN-PLUS 

spol. s r.o. pomocí časových řad. Na základě zjištěných faktů zhodnotit jejich dosavadní 

vývoj a v případě vhodnosti použití regresní funkce vyrovnat data a odhadnout budoucí 

stav. Dále stanovit návrhy a opatření ke zlepšení hospodářské situace společnosti. 
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1 Teoretická východiska 

1.1 Časové řady 

K této kapitole byly použity zdroje (2), (3), (4), (6) a (7). 

Časovou řadou se rozumí posloupnost věcně a prostorově srovnatelných dat, která jsou 

uspořádána z hlediska času zpravidla ve směru minulost – přítomnost. Analýzu 

časových řad můžeme poté chápat jako soubor, který slouží k popisu těchto řad a 

případně k predikci chování v budoucnosti. 

V ekonomii je teorie časových řad jedna z nejdůležitějších kvantitativních metod při 

analýze ekonomických dat. Cílem analýzy časové řady bývá především konstrukce 

odpovídajícího modelu, což umožní porozumět mechanismu, na jehož základě jsou 

vytvářeny sledované údaje. Znalost tohoto modelu nám poté umožní předpovídat 

budoucí vývoj systému, například předpovědět poptávku po určitém zboží na pár 

následujících let. 

Časová řada bývá většinou uspořádána ekvidistantně. Vzdálenosti mezi sousedními 

pozorováními časové řady jsou shodné, obvykle se tato vzdálenost rovná jedné, 

například jeden den, jeden rok atd. Nejjednodušeji můžeme časovou řadu vyjádřit jako 

posloupnost: 

 

              (1.1) 

 

Časové řady lze rozlišit podle dvou základních hledisek: 

a) Dle rozhodného časového hlediska – zde se jedná o časové řady intervalové a 

okamžikové. 

b) Dle periodicity, s jakou jsou údaje v řadách sledovány – dlouhodobé a 

krátkodobé. 

 

Intervalová časová řada je řada intervalového ukazatele, tj. ukazatele, jehož velikost je 

závislá na délce intervalu, za který je sledován. Pro tyto ukazatele je možné tvořit 

součty. Např. při osmihodinové pracovní době je počet vyrobených kusů určitého 

výrobku řádově osminásobkem počtu kusů vyrobených za hodinu.  
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Okamžikové časové řady jsou sestavovány z ukazatelů, které se vztahují k určitému 

okamžiku, např. počet zaměstnanců k poslednímu dni v měsíci. Díky tomu, že je 

definován v čase spojitě, jsme schopni okamžikový ukazatel sledovat pouze 

v posloupnosti ekvidistantních rozhodných okamžiků. Hodnota okamžikového 

ukazatele se s rostoucí vzdáleností mezi rozhodnými okamžiky nemění. 

 

1.1.1 Charakteristiky časových řad 

Mezi nejzákladnější a nejjednodušší charakteristiky patří průměry časových řad. 

Průměr intervalové časové řady se počítá jako aritmetický průměr hodnot časové řady 

v jednotlivých intervalech. Lze jej vyjádřit vzorcem: 

 

 
   

 

 
    

 

   

   (1.2) 

 

Průměr okamžikové časové řady neboli chronologický průměr značíme stejně jako u 

intervalové řady    a je dán vzorcem: 

 

 

   
 

   
 
  

 
     

  

 

   

   

    (1.3) 

 

Za nejjednodušší charakteristiky, se kterými se při analýze časových řad setkáme, lze 

považovat první diference, označené 1di (y). První diference vyjadřují změnu hodnoty 

časové řady, tedy o kolik se změnila její hodnota v určitém okamžiku ve srovnání 

s určitým okamžikem období bezprostředně předcházejícího. První diference vyjádříme 

vzorcem: 

 

                                      
                                (1.4) 

 

Další důležitou charakteristikou je průměr prvních diferencí, označený      
         , který 

vyjadřuje, o kolik se průměrně změnila hodnota časové řady za jednotkový časový 

interval. Je dán vzorcem: 
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  (1.5) 

 

Rychlost růstu nebo poklesu hodnot časové řady zjistíme pomocí koeficientů růstu, 

vyjadřujících, kolikrát se zvýšila hodnota časové řady v určitém časovém okamžiku 

oproti určitému časovému okamžiku bezprostředně předcházejícímu. Značí se jako ki(y) 

a počítáme jej pomocí vzorce: 

 

       
  

    
            (1.6) 

 

Z koeficientů růstu poté můžeme určit průměrný koeficient růstu, vyjadřující 

průměrnou změnu růstu za jednotkový časový interval. Značí se jako            a počítáme 

jej jako geometrický průměr pomocí vzorce: 

 

 

             
  

  

   

   (1.7) 

 

1.1.2 Přístupy k modelování časových řad 

Výchozím principem modelování časových řad je jednorozměrný model: 

 

               (1.8) 

 

V tomto vzorci    značí hodnotu modelovaného ukazatele v čase t, t =1,2, . . . , n,    je 

hodnota náhodné složky v čase t. Vedle výchozího modelu typu (1.8) se můžeme setkat 

i s modely založenými na předpokladu, že vývoj ukazatele není ovlivněn pouze 

časovým faktorem, ale i řadou jiných ukazatelů, které nazýváme jako příčinné nebo 

faktorové ukazatele. Tyto modely označujeme jako vícerozměrné modely. 



15 

 

1.1.3 Dekompozice časových řad 

Hodnoty časové řady je možné rozložit na několik složek. Jedná-li se o tzv. aditivní 

dekompozici, můžeme hodnoty yi časové řady vyjádřit pro čas ti , i = 1, 2, . . . , n, 

vzorcem: 

 

                 (1.9) 

 

Jednotlivé složky vyjadřují: 

Ti - hodnotu trendové složky, 

Si - hodnotu sezónní složky, 

Ci - hodnotu cyklické složky, 

ei - hodnotu náhodné složky. 

 

Časovou řadu si můžeme představit jako trend, který je tvořen ostatními složkami. 

Rozklad časové řady na tyto složky nám umožní v jednotlivých složkách snadněji zjistit 

zákonitosti v chování řady než v původní nerozložené řadě. 

Trend můžeme chápat jako hlavní tendenci dlouhodobého vývoje hodnot 

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

V případě, kdy je ukazatel časové řady v průběhu sledovaného období v podstatě na 

stejné úrovni a kolem této úrovně pouze kolísá, mluvíme o časové řadě bez trendu.  

Sezónní složka slouží k popisu periodické změny v časové řadě. Pro pozorování je 

nejvhodnější měsíční nebo čtvrtletní měření, při kratším měření se jen stěží podaří 

sezónní složku popsat. Existují různé příčiny sezónního kolísání, dochází k nim 

například v důsledku změn jednotlivých ročních období (zvýšená spotřeba tekutin 

v letním období). 

Cyklickou složku lze chápat jako kolísání okolo trendu. Jde o nejspornější složku časové 

řady, kterou dokonce někteří autoři nenazývají složkou cyklickou, ale hovoří spíše o 

flukturacích okolo trendu, v nichž se střídá fáze růstu s fází poklesu. Délka jednotlivých 

cyklů bývá většinou proměnlivá, stejně jako intenzita jednotlivých fází cyklického 

průběhu. 

Náhodnou složku není možné popsat žádnou funkcí času. Jejím zdrojem bývají drobné a 

v jednotlivostech nepostižitelné příčiny, které jsou vzájemně nezávislé. Jedná se o 
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náhodnou složku, jejíž chování může být popsáno pravděpodobnostně. Náhodná složka 

také pokrývá chyby v měření údajů časové řady. 

 

1.2 Regresní analýza 

K této kapitole byly použity zdroje (4) a (7). 

Regresní analýza sleduje závislost mezi nezávisle proměnnou, označenou x, a závisle 

proměnnou, označenou y, pokud nějaká existuje. Úlohu regresní analýzy můžeme 

formulovat jako pozorování hodnoty závisle proměnné (y), při nastavených hodnotách 

nezávisle proměnné (x). Po provedení měření dostaneme n dvojic (xi, yi), i = 1, 2, . . . , 

n, přičemž n > 2, kde xi označuje hodnotu nezávisle proměnné x v i-tém pozorování a yi  

k ní přiřazenou hodnotu závisle proměnné y. Vlivem působení náhodných vlivů a 

neuvažovaných činitelů – „šumů“ ovšem nedostaneme při opakování pozorování při 

nastavené hodnotě proměnné x tutéž hodnotu proměnné y, ale jinou její hodnotu. 

Opakováním pozorování při stejně nastavené hodnotě x bychom dostávali různé 

hodnoty y. Proměnná y se chová jako náhodná veličina, označíme ji jako Y. Předpokládá 

se, že střední hodnota náhodné veličiny je rovna nule, tj. E(e) = 0,  což znamená, že se 

při měření nevyskytují systematické chyby a výchylky od skutečné hodnoty, způsobené 

šumy, jsou rozloženy okolo ní v kladném i záporném smyslu. Závislost náhodné 

veličiny Y na proměnné x vyjádříme zavedením podmíněné střední hodnoty náhodné 

veličiny Y pro hodnotu x, označenou E(Yx), a položíme ji rovnu vhodně zvolené funkci, 

označené η(x; β1, β2, . . . , βp), pro niž můžeme použít stručné označení η(x). Vztah mezi 

střední hodnotou E(Yx) a funkcí η(x) můžeme poté zapsat následovně: 

 

 E(Yx) = η(x; β1, β2, . . . , βp). (2.1) 

 

Funkce η(x; β1, β2, . . . , βp) je funkce nezávisle proměnné x, obsahující neznámé 

parametry β1, β2, . . . , βp, kde p ≥1. Funkce η(x) je regresní funkce a parametry β1, β2, . . . , 

βp jsou regresní koeficienty. Pokud pro zadaná data funkci η(x) určíme, můžeme říci, že 

jsme zadaná data vyrovnali regresní funkcí. 
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Úkolem regresní analýzy je pro zadaná data (xi, yi), i = 1, 2, . . . , n, zvolit vhodnou 

funkci η(x; β1, β2, . . . , βp) a odhadnout její koeficienty tak, aby vyrovnání hodnot yi 

zvolenou funkcí bylo „co nejlepší“. 

 

1.2.1 Volba regresní funkce 

Regresní funkce by měla být zvolena na základě rozboru analýzy vztahů mezi 

veličinami, kde by základem rozhodnutí měla být existující ekonomická teorie. Tato 

teorie by nám měla ukázat, které nezávisle proměnné přicházejí v úvahu pro analýzu 

závisle proměnné, a taktéž naznačit, které regresní funkce pro modelování dané 

závislosti přicházejí v úvahu. Nemůžeme-li jednoznačně určit vhodný typ regresní 

funkce na základě věcných ekonomických kritérií, uchýlíme se k empirickému způsobu 

volby, tj. na základě rozboru empirického průběhu závislosti. Základní metodou je 

grafická metoda, při níž je průběh závislosti znázorněn formou bodového diagramu, kde 

každá dvojice pozorování x a y tvoří jeden bod grafu. Podle průběhu grafu se snažíme 

rozhodnout, jaký typ regresní funkce by mohl být pro popis sledované závislosti 

nejvhodnější. Ke zhodnocení kvality získané regresní funkce a eventuálně i k posouzení 

oprávněnosti některých předpokladů, souvisejících s uplatněním použitých metod 

odhadu, máme k dispozici různá matematicko-statistická kritéria. 

 

Posouzení vhodnosti regresní funkce pomocí indexu determinace  

Index determinace, označený I
2
, pomocí něhož můžeme posoudit, jak dobře vystihuje 

zvolená regresní funkce závislost mezi závisle a nezávisle proměnnou, vyjádříme 

následujícím vzorcem: 

 

 
     

         
 

         
  (2.2) 

 

Index determinace nabývá hodnot z intervalu      : čím více se výsledek blíží k jedné, 

tím považujeme závislost za silnější, a tím vhodnější je zvolená regresní funkce. 

Naopak v případě, kdy se výsledek přibližuje spíše k nule, je závislost slabší a tím je 

méně vhodné zvolenou regresní funkci použít. 
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1.2.2 Regresní přímka 

Jedná se o nejjednodušší a nejčastěji používaný typ regresní funkce η(x), který je 

vyjádřen přímkou, kde: 

 

                (2.3) 

 

Z rovnice vypočteme koeficienty b1 a b2 buď některou z metod řešení soustavy dvou 

lineárních rovnic o dvou neznámých, nebo pomocí vzorců: 

 

 
   

            
   

   
       

   

             (2.4) 

 

kde    a    jsou výběrové průměry, pro které platí: 

 

 
   

 

 
          

 

 
    

 

   

 

   

 (2.5) 

 

Odhad regresní přímky       je dán předpisem: 

 

               (2.6) 

 

K odhadu rozptylů se používá tzv. reziduální součet čtverců označený jako SR. Je 

roven součtu kvadrátů reziduí     a vyjadřuje odchylky zadaných hodnot yi od hodnot 

       regresní přímky. Lze vyjádřit vzorcem: 

 

 
       

 

 

   

             
 

 

   

  (2.7) 

 

V předchozím oddíle jsme se zmínili o regresním modelu, u něhož bylo předpokladem, 

že zvolená regresní funkce byla lineární kombinací regresních koeficientů a známých 

funkcí nezávislých na těchto koeficientech. 
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Dále se budeme věnovat některým regresním modelům, u kterých regresní funkce 

uvedený předpoklad nesplňuje. Ukážeme si, jak pro některé nelineární regresní funkce 

určit jejich koeficienty jinými metodami. 

 

1.2.3 Linearizovatelné funkce 

Nelineární funkce        je linearizovatelná v případě, kdy vhodnou transformací 

dostaneme funkci, která na svých regresních koeficientech závisí lineárně. Pro určení 

regresních koeficientů této funkce lze užít buď regresní přímku, nebo klasický lineární 

model. Zpětnou transformací poté ze získaných výsledků dostaneme odhady koeficientů 

a dalších charakteristik pro nelineární model. 

 

1.2.4 Speciální nelinearizovatelné funkce 

Mezi funkce nelinearizovatelného typu používané v časových řadách, které popisují 

ekonomické děje, můžeme zařadit tři funkce: 

 

Modifikovaný exponenciální trend: 

 

             
   (2.8) 

 

Logistický trend: 

 

 
     

 

       
   (2.9) 

 

 

Gompertzova křivka: 

 

                      
 
  (2.10) 

 

V případě ohraničení funkce shora, resp. zdola, je vhodné použít modifikovaný 

exponenciální trend. Logistický trend je funkce s inflexními body a je shora i zdola 
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ohraničen. Řadí se také mezi tzv. S-křiky symetrické kolem inflexního bodu. 

Gompertzova křivka má také inflexi a je shora i zdola ohraničena, ovšem většina jejích 

hodnot leží až za jejím inflexním bodem. Proto ji řadíme mezi tzv. S-křivky 

nesymetrické kolem inflexního bodu. 

 

Odhady b1, b2, b3 koeficientů β1, β2, β3 modifikovaného exponenciálního trendu 

stanovíme podle následujících vzorců: 

 

 
    

     

     
 
    

  (2.11) 

 

 
          

  
   

  
     

     
    (2.12) 

 

 
   

 

 
        

  
    

  

    
      (2.13) 

 

Kde výrazy   ,    a    jsou součty, které určíme následně: 

 

 

                            

  

      

  

     

 

   

 (2.14) 

 

Výše uvedené vzorce můžeme použít jen za předpokladu, že zadaný počet n dvojic je 

dělitelný třemi, tj. n = 3m, kde m je přirozené číslo. Data lze tedy rozdělit do tří skupin o 

stejném počtu m prvků. Pokud tento požadavek není splněn, vynechají se buď příslušná 

koncová, nebo počáteční data. Pokud vyjde v parametru b3 záporné znaménko, 

použijeme pro další výpočty jeho absolutní hodnotu. Regresní koeficienty logistického 

trendu a Gompertzovy křivky se určí pomocí výše uvedených vzorců s tím rozdílem, že 

u logistického trendu se do sum S1, S2 a S3 místo hodnot yi dosadí jejich opačné hodnoty 

1/yi a v případě Gompertzovy křivky jejich přirozené logaritmy ln yi. 
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1.2.5 Sezónní složka 

Sezónní složka popisuje periodické změny v časové řadě, které se objevují v jednom 

kalendářním roce a každý rok se opakují. 

Hodnoty této časové řady můžeme vyjádřit součtem: 

 

                           (2.15) 

 

   značí trend,    je sezónní složka a    náhodná složka pro i-tý časový úsek. Časová 

řada mající sezónní výkyvy se skládá z K period a L období. Hodnoty    a časové úseky 

   označíme novými indexy, aby bylo zřejmé, ke které periodě a ke kterému období tyto 

veličiny náleží. Vznikne tedy nové označení     a    , kde index l značí období a index j 

periodu. 

Předpokládejme, že trend je vyjádřen přímkou       . Vyrovnanou hodnotu této 

časové řady v l-tém období a j-té periody, vyjádříme předpisem: 

 

                                             (2.16) 

 

Musíme také předpokládat, že sezónní výkyvy    nezávisí na trendu a vyruší se během 

každé z period. Pro sezónní výkyvy platí: 

 

 

      

 

   

 

 

(2.17) 

 

Odhady koeficientů   ,    a   , označené jako       a   , určíme metodou nejmenších 

čtverců minimalizací funkce              . Dále pro zmenšení počtu koeficientů 

zavedeme koeficienty nové, označené jako   , kde: 

 

                         (2.18) 

 

Využitím výše uvedených podmínek dostaneme vzorec pro výpočet koeficientu    

pomocí hodnot   : 
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(2.19) 

 

Pro koeficienty    a    následně dostaneme soustavu rovnic: 

 

                             

 

   

 

   

 

               
           

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

(2.20) 

 

 

1.3 Účetní výkazy 

K této kapitole byly použity zdroje (1), (5) a (8). 

Účetní výkazy jsou nedílnou součástí každé účetní jednotky zapsané v obchodním 

rejstříku a musí být zveřejňovány v jejich účetní závěrce. Tato povinnost je stanovena 

zákonem o účetnictví. Samotná účetní závěrka obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty a 

přílohu k účetní závěrce. Součástí přílohy účetních jednotek s povinností auditu je 

zejména přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Účetní 

jednotky mající povinnost ověření účetní závěrky auditorem sestavují účetní závěrku 

v plném rozsahu. Ověření auditorem znamená vyšší důvěryhodnost účetní závěrky.  

 

1.3.1 Rozvaha 

Rozvaha je účetní výkaz, který podává přehled o stavu majetku účetní jednotky 

z hlediska jeho věcného složení (aktiva) a z hlediska jeho zdrojů krytí (pasiva) 

k určitému dni. 

Uspořádání položek rozvahy je stanoveno vyhláškou č. 500/2002 Sb., která také uvádí 

obsah některých položek rozvahy. Údaje pro sestavení rozvahy jsou získávány zejména 

ze syntetických a analytických účtů. Položky je třeba uvádět odděleně a v pořadí, jaké 

stanoví zákon. V rozvaze se za běžné účetní období uvádí výše aktiv podle jednotlivých 

položek neupravená o brutto (opravné položky a oprávky). Poté se provede korekce. 
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Údaj po provedení korekce se nazývá netto, což je výše aktiv snížená o opravné položky 

a oprávky. Číselné údaje se v rozvaze uvádí v české měně a v tisících. Nejdůležitější 

podmínka týkající se rozvahy je bilanční pravidlo, kdy aktiva celkem se musejí rovnat 

pasivům celkem. 

 

Význam rozvahy 

Rozvaha by měla především poskytovat uživatelům věrný obraz o: 

a) Majetkové situaci podniku – v jakých podobách jsou aktiva vázána, jejich 

opotřebení, obrat, vhodnost jejich struktury atd. 

b) Kapitálu, ze kterého byla aktiva hrazena – výše cizího a vlastního kapitálu, 

krátkodobé a dlouhodobé půjčky, jak vysoké vytváří podnik rezervy, zda není 

podnik příliš zadlužený atd. 

c) Finanční situaci podniku – výše zisku nebo ztráty, které podnik dosáhl v daném 

období, rozdělení zisku nebo naopak jak se podnik vypořádat se ztrátou, zda je 

podnik schopen splácet včas své závazky atd. 

 

Dle časového hlediska můžeme rozvahu rozdělit zejména na: 

a) Zahajovací – sestavuje se při vzniku účetní jednotky, za kterou se považuje den 

zápisu do obchodního rejstříku. 

b) Počáteční – sestavuje se na počátku každého účetního období, představuje 

majetek, který může být během účetního období použit a měnit svoji formu. 

c) Konečná – sestavuje se k poslednímu dni každého účetního období a při 

ukončení činnosti podniku, vyjadřuje stav majetku po operacích během jednoho 

účetního období. 

d) Mimořádná – sestavuje se v průběhu účetního období při mimořádných 

událostech, při likvidaci, fůzi, rozdělení podniku atd.  

 

Aktiva 

Jedná se o veškerý majetek účetní jednotky a dělí se na: 
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a) Stálá aktiva – jsou v podniku vázána trvale a doba jejich obratu bývá pomalá. 

Patří sem dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a dlouhodobý finanční 

majetek. 

b) Oběžná aktiva – vstupují do podniku a spotřebovávají se, jejich doba obratu je 

podstatně rychlejší než u aktiv stálých. Patří sem zásoby, dlouhodobé a 

krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek. 

c) Ostatní aktiva – zahrnují časové rozlišení, např. náklady příštích období a příjmy 

příštích období.  

 

Pasiva 

Představují zdroje krytí majetku účetní jednotky. Dělí se stejně jako aktiva na tři části: 

a) Vlastní zdroje – jsou to zdroje, které účetní jednotka sama vložila do podnikání, 

můžeme zde nalézt například základní kapitál, rezervní fondy, výsledek 

hospodaření za běžné účetní období, nerozdělený výsledek hospodaření 

minulých let atd. 

b) Cizí zdroje – jsou to závazky, které musí účetní jednotka ve stanoveném termínu 

splatit. Patří sem například bankovní úvěry, půjčky, závazky vůči dodavatelům, 

zaměstnancům atd. 

c) Ostatní pasiva – stejně jako u aktiv zahrnují časové rozlišení, a to konkrétně 

výnosy příštích období a výdaje příštích období.  

 

1.3.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty, neboli výsledovka, je druhý důležitý výkaz, který musí účetní 

jednotka zhotovit. Porovnávají se zde všechny výnosy s veškerými náklady, což slouží 

ke zjištění výsledku hospodaření. Výsledovka je úzce propojena s rozvahou, do které se 

převádí zjištěný výsledek hospodaření. Náklady a výnosy ve výsledovce musejí být 

časově rozlišené, tzn. zahrnuty do účetního období, do kterého patří. Jsou-li výnosy 

vyšší než náklady, jde o zisk, naopak jsou-li náklady vyšší než výnosy, jde o ztrátu. 

Výsledovka se sestavuje povinně v pravidelných ročních intervalech, stejně jako 

rozvaha.  
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Výkaz zisku a ztráty 

          Tržby z prodeje zboží 

-         Náklady vynaložené na prodané zboží 

=        Obchodní marže 

+        Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb 

+        Změna stavu vnitropodnikových výrobků a služeb 

+        Aktivace 

˗         Výkonová spotřeba (materiál, energie, služby) 

=        Přidaná hodnota 

˗         Osobní náklady 

+        Jiné provozní výnosy 

=         Provozní výsledek hospodaření 

           Finanční výnosy 

˗          Finanční náklady 

+         Finanční výsledek hospodaření 

˗          Daň z příjmů za běžnou činnost 

=         Výsledek hospodaření za běžnou činnost 

           Mimořádné výnosy 

˗          Mimořádné náklady 

˗          Daň z příjmů z mimořádné činnosti 

=         Mimořádný výsledek hospodaření 

+         Výsledek hospodaření za účetní období 

           Výsledek hospodaření před zdaněním 

 

Obr. 1:  Základní struktura výkazu zisku a ztráty (Zdroj: 8, str. 42) 

 

Náklady 

Náklady jsou peněžně vyjádřené spotřeby výrobních faktorů, kterou vyvolává tvorba 

podnikových výnosů. Účetnictví pohlíží na náklady ze dvou pohledů: jako spotřebu 

aktiv podniku a jako přírůstek jeho pasiv. Náklady můžeme třídit podle tří základních 

hledisek: dle druhu, účelu a daňového hlediska. 
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Druhové členění nákladů 

Jedním z druhů jsou prvotní náklady vstupující do hospodářské činnosti. Můžeme z nich 

zjistit, co bylo spotřebováno. Najdeme je v 5. účtové třídě účtové osnovy. 

 

Účelové členění nákladů 

Z účelového hlediska můžeme náklady třídit například podle středisek, činností, 

výrobků atd. Dále se účelové členění používá ve finančním účetnictví, kde náklady 

dělíme na provozní, finanční a mimořádné. 

 

Daňové kritérium 

Daňově uznatelné náklady, které jsou v podnikání použity na dosažení, zajištění a 

udržení příjmů, se pro zjištění základu daně odečtou ve výši stanovené zákonem. 

 

Výnosy 

Výnosy jsou peněžním vyjádřením všech výkonů, které podnik vytvořil za určité 

období. Pro podnik představují hlavně vyjádření úspěšnosti podnikání a zisk. Podobně 

jako náklady lze i výnosy třídit ze tří základních hledisek: druhové členění, účelové 

členění a daňové hledisko. 

 

Druhové členění 

Druhové členění najdeme v účtové osnově v 6. účtové třídě a patří sem výnosy externí, 

vznikající ze vztahu podniku k vnějšku (např. tržby za zboží, finanční výnosy, jiné 

provozní výnosy), dále položky vnitropodnikových výnosů (např. změny stavu 

vnitropodnikových zásob, aktivace materiálu, zúčtování rezerv a opravných položek) a 

mimořádné výnosy. 

 

Účelové členění 

Do této kategorie patří provozní, finanční a mimořádné výnosy. 
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Daňové hledisko 

Předmětem daně z příjmu jsou příjmy z veškeré činnosti, nestanoví-li zákon jinak 

(stanoví, které příjmy jsou osvobozeny od daně). Za příjmy je považováno jak peněžní, 

tak i nepeněžní plnění. 
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2 Analýza problému a současné situace 

2.1 Základní informace o společnosti  

Název společnosti:  MERLIN-PLUS, spol. s r. o. 

Sídlo společnosti:  Polní 585, 691 56 Hrušky 

Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 

IČO:    253 27 135 

DIČ:    CZ25327135 

Datum zápisu do OR:  14. Února 1997 

Spisová značka:  C 26109 vedená u Krajského soudu v Brně 

Počet zaměstnanců:  13 

Společník:   Ing. Zdeněk Mynarčík 

Základní kapitál:  200 000,- Kč 

Statutární orgán:  Jednatel Ing. Zdeněk Mynarčík 

Způsob zastupování:  Za společnost zastupuje a jedná jednatel 

Hlavní předmět podnikání: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

 

 

 

Obr. 2: Sídlo společnosti MERLIN – PLUS spol. s r.o. 

Zdroj: http://merlinplus.cz 
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Hlavním předmětem podnikání firmy je velkoobchodní prodej olejů, maziv, 

technických benzínů, nemrznoucích směsí a stavební chemie. Společnost MERLIN-

PLUS je autorizovaný distributor olejů a maziv TOTAL pro celou Moravu, kromě toho 

firma dodává dle přání zákazníků i oleje a maziva jiných značek, např.: MOL, SHELL, 

CASTROL atd. Kromě olejů a maziv se MERLIN-PLUS zabývá rovněž distribucí tzv. 

bílých produktů, což jsou např. technický benzín, petrolej, průmyslové oleje, 

hydraulické oleje atd.  

V rámci služeb zákazníkům poskytuje ve svém sídle rovněž služby autoservisu a 

pneuservisu pro osobní a malá dodávková vozidla. V sídle funguje maloobchodní 

prodejna a najdeme zde i menší čerpací stanici. Pro obchodní partnery je rovněž zajištěn 

tribotechnický servis (rozbory olejů z důvodu zjištění jejich stavu a další použitelnosti). 

 

 

SWOT analýza 

 

Silné stránky Slabé stránky 

 Poloha firmy 

 Historie a dobré jméno 

 Kvalita poskytovaných služeb 

 Kvalifikovaný personál 

 Nedostatečná kapacita skladu 

 Nízký počet prodejců 

Příležitosti  Hrozby 

 Proniknutí na trh v regionech 

severní Moravy a západního 

Slovenska 

 Zvyšování DPH a další daňové 

úpravy 

 Platební neschopnost odběratelů 

 Vysoká konkurence 

 

Tabulka 1: SWOT analýza společnosti MERLIN – PLUS spol. s r.o. 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Zákazníci 

Mezi zákazníky MERLIN-PLUS spol. s r.o. patří zejména autodopravci, servisy, 

průmyslové podniky a zemědělská družstva. Je nejen složité si klientelu udržet, ale i 

získávat další, proto se firma snaží zabezpečit všem zákazníkům kvalitní a cenově 

přijatelné produkty. 

Servis zákazníkům je zajišťován pomocí firemních obchodních zástupců, kteří 

pravidelně navštěvují svěřené portfolio zákazníků a snaží se uspokojit veškeré jejich 

požadavky, jak co se týče dodání zboží, tak i souvisejícího poradenského servisu. 

Příjem objednávek a zajišťování distribuce realizují obchodní asistentky. 

 

2.2 Rozvaha 

V této části se budeme věnovat analýze položek, které najdeme v rozvaze. Budeme zde 

sledovat dva ukazatele, a to aktiva celkem a vlastní kapitál. 

2.2.1 Aktiva celkem 

První analyzovaný ukazatel společnosti MERLIN-PLUS spol. s r.o. jsou celková aktiva. 

Tento ukazatel udává celkový majetek firmy. Management každé společnosti by se měl 

snažit, aby firma rok od roku rostla, proto je pro něj důležité sledovat vývoj celkových 

aktiv, respektive pasiv (platí bilanční pravidlo aktiva = pasiva). V posledním 

sledovaném roce 2010 dosáhla celková aktiva hodnoty přesahující 27 milionů Kč, kdy 

největší podíl na celkových aktivech měl dlouhodobý majetek přesahující 16 milionů 

Kč. V níže uvedené tabulce č. 2 jsou hodnoty celkových aktiv v letech 2003 – 2010.  
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i Rok    

1 2003 13 590 

2 2004 13 301 

3 2005 12 576 

4 2006 26 811 

5 2007 28 955 

6 2008 26 924 

7 2009 27 033 

8 2010 27 483 

 

Tabulka 2: aktiva celkem v tis. Kč 

Zdroj: interní data firmy, zpracování vlastní 

 

Grafické znázornění časové řady 

Graf č. 1 znázorňuje vývoj celkových aktiv v letech 2003 – 2010. Uvedená časová řada 

je intervalová, proto je možné sestavit spojnicový graf. Na svislé ose jsou uvedeny 

hodnoty celkových aktiv v mil. Kč v a na vodorovné ose jednotlivé roky. 

 

 

Graf 1: aktiva celkem v tis. Kč 

Zdroj: interní data firmy, zpracování vlastní 

 

Subjektivní analýza grafu 

Vývoj celkových aktiv zaznamenal v letech 2004 a 2005 mírné klesání, ovšem v roce 

2006 přišlo zvýšení celkové hodnoty zhruba o 14 mil. Kč. Tento výrazný skok byl 
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způsoben rozhodnutím vedení společnosti postavit nový sklad, čímž se zvýšila hodnota 

dlouhodobého majetku, konkrétně staveb, téměř o 14 mil. Kč. V roce 2007 nastal ještě 

mírný nárůst, v následujících letech je hodnota celkových aktiv víceméně konstantní. 

 

Základní charakteristiky 

Aplikací vzorce (1.2) vypočteme průměr časové řady   . Hodnota 22 084 tis. Kč udává 

průměrnou hodnotu celkových aktiv za jeden rok. 

Průměr prvních diferencí      
         , po použití vzorce (1.5), vychází 1 985 tis. Kč. 

Výsledná hodnota udává průměrnou meziroční změnu celkových aktiv. 

Poslední ze základních charakteristik, kterým se budeme věnovat, je průměrný 

koeficient růstu           . K výpočtu použijeme vzorec (1.7). Výsledek 1,106 můžeme 

interpretovat tak, že každým rokem sledovaného období celková aktiva vzrostou 

průměrně o 10,6 %.  

 

Trend a vyrovnání časové řady 

Vývoj sledovaného ukazatele je v posledních letech konstantní a časovou řadu v tomto 

případě nelze vyrovnat. 

 

2.2.2 Vlastní kapitál 

Vlastní kapitál představuje vlastní zdroje, které byly společností MERLIN – PLUS spol. 

s r.o. vloženy do podnikání. V roce 2010 tvořil nejvýznamnější část vlastního kapitálu 

nerozdělený zisk minulých let ve výši přesahující 4 mil. Kč. Další významnou položkou 

jsou statutární a ostatní fondy, jejichž hodnota se blíží 1 mil. Kč. V případě naší 

společnosti tvořil vlastní kapitál v roce 2010 pouze 17 % celkových zdrojů financování 

a 83 % byly zdroje cizí, z čehož plyne vysoká zadluženost. Tzv. „zlaté pravidlo“ hovoří 

o poměru vlastních a cizích zdrojů 50:50. V tabulce č. 3 jsou hodnoty vlastního kapitálu 

v letech 2003 – 2010.  
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i Rok    

1 2003 259 

2 2004 1 229 

3 2005 1 214 

4 2006 2 053 

5 2007 3 844 

6 2008 5 336 

7 2009 5 556 

8 2010 5 679 

 

Tabulka 3: vlastní kapitál v tis. Kč 

Zdroj: interní data firmy, zpracování vlastní 

 

Grafické znázornění časové řady 

Pro grafické vyjádření vývoje vlastního kapitálu v čase použijeme pro naši intervalovou 

časovou řadu spojnicový graf. Na svislé ose jsou hodnoty vlastního kapitálu v tis. Kč, 

na vodorovné ose jsou jednotlivé roky. 

 

 

Graf 2: vlastní kapitál v tis. Kč 

Zdroj: interní data firmy, zpracování vlastní 
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Subjektivní analýza grafu 

Z grafu lze vypozorovat, že vlastní kapitál téměř každý rok roste. Zásadní zlom přišel 

v roce 2006, kdy se společnosti po změně sídla začalo dařit především tvořit vyšší zisky 

než v minulých letech. Tento růst se zastavil v roce 2008 zhruba na hranici 5,3 mil Kč. 

V následujících letech můžeme vidět asymptotické ustalování růstu. Od roku 2008 do 

roku 2010 vzrostl vlastní kapitál přibližně o 330 tis Kč. 

 

Základní charakteristiky 

Průměr časové řady   , po užití vzorce (1.2), vychází 3 146 tis. Kč. Ve sledovaném 

období dosahuje vlastní kapitál v jednotlivých letech průměrné hodnoty 3 146 tis. Kč. 

Další charakteristikou je průměr prvních diferencí      
         . Aplikací vzorce (1.5) 

dospějeme k výsledku 774. Vlastní kapitál tedy každým rokem průměrně vzroste asi o 

774 tis. Kč. 

Poslední charakteristikou je průměrný koeficient růstu           . Použitím vzorce (1.7) nám 

vyjde číslo 1,554. Výsledek můžeme interpretovat tak, že každým rokem vzroste vlastní 

kapitál průměrně o 55,4 %.  

 

Trend a vyrovnání časové řady 

Při pohledu na graf a zhodnocení vypočtených charakteristik je zřejmé, že vlastní 

kapitál stále roste. Vyrovnání naší časové řady pomocí vhodné regresní funkce 

provedeme od roku 2006 do roku 2010. Časový úsek v letech 2003 – 2004 je vzdálený a 

pro nás nevýznamný, proto s ním dále nebudeme pracovat.  V období mezi roky 2006 – 

2008 má křivka časové řady strmý průběh, který se v dalších letech zpomalil. 

K vyrovnání hodnot bude nejvhodnější použít modifikovaný exponenciální trend. 

Odhad modifikovaného exponenciálního trendu je dán předpisem: 

 

                                                               

 

Pro posouzení vhodnosti použití modifikovaného exponenciálního trendu k vyrovnání 

časové řady vypočteme dle vzorce (2.2) index determinace   . Výsledek 0,92 potvrdil 

správnou volbu regresní funkce a znamená, že 92 % rozptylu vlastního kapitálu se dá 
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vysvětlit zvolenou funkcí. V tabulce č. 4 jsou uvedeny hodnoty vlastního kapitálu    a 

vyrovnané hodnoty    v letech 2005 – 2010. 

 

i Rok        

1 2005 1 214 370 

2 2006 2 053 2 710 

3 2007 3 844 4 089 

4 2008 5 336 4 902 

5 2009 5 556 5 382 

6 2010 5 679 5 664 

Tabulka 4: vyrovnané hodnoty vlastního kapitálu v tis. Kč 

Zdroj: interní data firmy, zpracování vlastní 

 

Prognóza 

Hodnoty časové řady jsme úspěšně vyrovnali pomocí modifikovaného exponenciálního 

trendu. Nyní zkusíme provést prognózu na rok 2011. Do předpisu naší regresní funkce 

dosadíme za písmeno t číslo 7. Výsledkem našeho výpočtu je hodnota 5 827 tis. Kč. 

V roce 2011 by při nezměněných podmínkách a neočekávaných změnách měly hodnoty 

vlastního kapitálu dosáhnout výše 5 827 tis. Kč. 

 

V grafu č. 3 jsou modrou křivkou znázorněny skutečné hodnoty vlastního kapitálu, 

vyrovnané hodnoty modifikovaným exponenciálním trendem jsou znázorněny červenou 

křivkou a prognóza na rok 2011 je zachycena zeleným bodem. 
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Graf 3: vyrovnané hodnoty vlastního kapitálu a prognóza v tis. Kč 

Zdroj: interní data firmy, zpracování vlastí 

 

Grafické znázornění podílu vlastního kapitálu na celkových pasivech 

Pro představu, kolik % pasiv představuje vlastní kapitál, jsme vytvořili dva koláčové 

grafy: jeden pro první rok sledovaného období 2003 a druhý pro poslední rok 

sledovaného období 2010. V roce 2003 je podíl vlastního kapitálu roven přibližně 2 % 

celkových pasiv, což je dáno nutností čerpání úvěrů resp. potřebou cizích zdrojů při 

založení společnosti. V roce 2010 již vlastní kapitál představuje 17 % celkových pasiv a 

dá se očekávat, že se toto číslo bude v následujících letech dále zvyšovat. 
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Graf 4: podíl vlastního kapitálu na celkových   Graf 5: podíl vlastního kapitálu na celkových 

pasivech v roce 2003    pasivech v roce 2010 

Zdroj: interní data firmy, zpracování vlastní   Zdroj: interní data firmy, zpracování vlastní 

     

 

 

2.3 Výkaz zisku a ztráty 

Další výkaz, kterému se v praktické části bakalářské práce budeme věnovat, je výkaz 

zisku a ztráty. Analýza bude provedena na vybrané náklady výkonové spotřeby v první 

části a na tržby z prodeje zboží v části druhé. 

 

NÁKLADY 

V tabulce č. 5 jsou uvedeny jednotlivé náklady výkonové spotřeby za rok 2010. Data 

byla získána z analytické evidence výkazu zisku a ztráty společnosti MERLIN – PLUS 

spol. s r.o. V tabulce jsou uvedeny nejdůležitější náklady výkonové spotřeby, kterým je 

třeba věnovat pozornost. Ostatní náklady jsou dány součtem několika méně 

významných nákladů. V prvním sloupci jsou uvedeny jednotlivé náklady a v druhém 

sloupci jejich výše v tis. Kč. 
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Druh nákladu Tis. Kč 

náklady na propagaci 3 698 

ostatní náklady 2 494 

spotřeba pohonných hmot 788 

náklady na školení 245 

telefonní náklady 244 

leasing 169 

opravy a údržba 151 

spotřeba elektřiny 117 

nájemné 112 

výkony spojů 69 

celkem 8 087 

 

Tabulka 5: náklady výkonové spotřeby v roce 2010 v tis. Kč 

Zdroj: interní data firmy, zpracování vlastní 

 

Největší položkou, zastoupenou v nákladech výkonové spotřeby téměř 50%, jsou 

náklady na propagaci. Do těchto nákladů patří veškerá propagace firmy, např. inzeráty, 

reklamní předměty, nálepky apod. Výše těchto nákladů je ovšem výrazně ovlivněna 

rozhodováním firmy. My budeme dále analyzovat náklady, jejichž výše je ovlivněna 

především náhodou a vlivy okolního ekonomického prostředí. Analyzovat budeme tedy 

telefonní náklady, náklady na opravy a údržbu, spotřebu pohonných hmot a spotřebu 

elektřiny. 

 

2.3.1 Telefonní náklady 

Údaje o telefonních nákladech jsem čerpal z analytických účtů, nacházejících se ve 

výkazu zisku a ztráty. Tyto náklady nám ukazují kolik se ve společnosti MERLIN-

PLUS spol. s r.o. provolalo za jedno období korun včetně připojení k internetu. 

V tabulce č. 6 vidíme výši těchto nákladů v letech 2003 – 2010.  
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i Rok    

1 2003 397 

2 2004 360 

3 2005 326 

4 2006 297 

5 2007 297 

6 2008 249 

7 2009 245 

8 2010 244 

 

Tabulka 6: telefonní náklady v tis. Kč 

Zdroj: interní data firmy, zpracování vlastní 

 

 

Grafické znázornění časové řady 

Graf č. 6 zobrazuje vývoj telefonních nákladů v letech 2003 – 2010. Na svislé ose je 

zachycena celková výše telefonních nákladů v tis. Kč a na vodorovné ose jsou 

jednotlivé roky. Jedná se o intervalovou časovou řadu a pro grafické znázornění 

můžeme použít spojnicový graf. 

 

 

Graf 6: telefonní náklady v tis. Kč 

Zdroj: interní data firmy, zpracování vlastní 
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Subjektivní analýza grafu 

Z grafu je patrné, že telefonní náklady exponenciálně klesají. Nejvýraznějšího poklesu 

si můžeme všimnout od roku 2003 do roku 2006, kdy jsme každým rokem zaznamenali 

pokles v řádu několika desítek tis. Kč. V roce 2007 byly náklady na stejné úrovni jako 

v roce 2006. Následující rok přišel pokles přibližně o 50 tis. Kč. Ovšem v posledních 

letech si můžeme všimnout, že se pokles telefonních nákladů asymptoticky ustaluje a 

v následujících letech můžeme očekávat buď konstantní vývoj, nebo mírný pokles. 

 

Základní charakteristiky 

Aplikací vzorce (1.2) vypočteme průměr hodnot časové řady   . Výsledek 302 tis. Kč 

nám udává průměrné každoroční telefonní náklady. 

Průměr prvních diferencí      
         , vypočtený podle vzorce (1.5), vychází přibližně -22 

tis. Výsledek udává průměrný roční pokles sledovaného ukazatele o 22 tis. Kč. 

Průměrný koeficient růstu           , vypočtený podle vzorce (1.7), vychází 0,933. 

Každoročně tedy hodnota sledovaného ukazatele průměrně klesne přibližně o 7 %. 

 

Trend a vyrovnání časové řady 

Při pohledu na graf si můžeme všimnout asymptotického ustalování telefonních 

nákladů. V dalších letech se nedají očekávat výrazné změny ve vývoji. Pro vyrovnání 

dat není vhodná žádná regresní funkce. 

 

 

2.3.2 Opravy a údržba 

Jedná se o nákladovou položku, kterou najdeme ve výkazu zisku a ztráty. Společnost 

MERLIN – PLUS spol. s r.o. by měla mít částečný přehled o vývoji tohoto ukazatele. 

Sledováním nákladů na opravy a údržbu může díky vytvoření dostatečných rezerv na 

pokrytí těchto nákladů předcházet v budoucnu zbytečným problémům. Hodnoty těchto 

nákladů v období 2003 – 2010 jsou uvedeny v tabulce č. 7. 
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i Rok    

1 2003 415 

2 2004 220 

3 2005 192 

4 2006 166 

5 2007 111 

6 2008 166 

7 2009 203 

8 2010 151 

 

Tabulka 7: Opravy a údržba v tis. Kč 

Zdroj: interní data firmy, zpracování vlastní 

 

Grafické znázornění 

V grafu č. 7 můžeme vidět vývoj nákladů na opravy a údržbu v letech 2003 – 2010. 

Zelenou přímkou máme od roku 2004 zobrazeny průměrné hodnoty. Rok 2003 do 

průměru záměrně nezahrneme, protože hodnota nákladů na opravy a údržbu v tomto 

roce by výrazně zkreslila průměrnou hodnotu. Svislá osa udává celkovou výši nákladů 

na opravy a údržbu v tis. Kč. Na vodorovné ose jsou jednotlivé roky. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o intervalovou časovou řadu, ve které lze provádět součty, použijeme 

spojnicový graf. 

 

 

Graf 7: opravy a údržba v tis. Kč 

Zdroj: interní data firmy, zpracování vlastní 
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Subjektivní analýza grafu 

Z grafu je možné vyčíst, že nejvyšší náklady na opravy a údržbu zaznamenala 

společnost MERLIN – PLUS spol. s r.o. v roce 2003 a to v hodnotě 415 tis. Kč. V roce 

2004 následuje výrazný pokles těchto nákladů téměř o 200 tis. Kč. Poté jsme 

zaznamenali snižování nákladů, které se zastavilo v roce 2007 na prozatím nejnižší 

hodnotě 111 tis. Kč. Můžeme konstatovat, že hodnoty ve sledovaném období 

nepravidelně kolísají nad i pod průměrnou hodnotou. 

 

Základní charakteristiky 

Aplikací vzorce (1.2) vypočteme průměr hodnot časové řady   . Získaná hodnota je 

přibližně 203 tis. Kč, což znamená, že společnost vynaloží ve sledovaném období každý 

rok průměrně 203 tis. Kč na opravy a údržbu. 

Po užití vzorce (1.5) vypočteme průměr prvních diferencí      
         . Výsledek -38 tis. Kč 

udává průměrný pokles nákladů na opravy a údržbu ve sledovaném období.  

Průměrný koeficient růstu           , vypočtený dle vzorce (1.7), vychází 0,866, což 

znamená, že každý rok klesnou náklady na opravu a údržbu zhruba o 13 %. 

 

 

Trend a vyrovnání časové řady 

Při pohledu na graf je zřejmé, že pro vyrovnání hodnot časové řady neexistuje vhodná 

regresní funkce. Náklady na opravy a údržbu kolísají kolem průměru a nevykazují 

žádný trend. 

 

 

2.3.3 Spotřeba pohonných hmot 

Ve společnosti MERLIN – PLUS spol. s r.o. je evidováno několik automobilů, mezi 

nimiž jsou služební auta a dodávky, kterými je rozváženo zboží po okolí. Z interních dat 

společnosti jsme zjistili celkovou spotřebu pohonných hmot. Z výsledků je možné 

vyvodit spoustu cenných údajů a hledat příčiny, proč je spotřeba v některých letech 
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vyšší a v jiných naopak nižší. V tabulce č. 8 vidíme přehled o celkové spotřebě 

pohonných hmot v letech 2003 – 2010.  

 

i Rok    

1 2003 606 

2 2004 643 

3 2005 685 

4 2006 794 

5 2007 869 

6 2008 646 

7 2009 547 

8 2010 788 

 

Tabulka 8: spotřeba pohonných hmot v tis. Kč 

Zdroj: interní data firmy, zpracování vlastní 

 

Grafické znázornění 

Ve spojnicovém grafu č. 8 je znázorněn vývoj spotřeby pohonných hmot v letech 2003 

– 2010. Na svislé ose jsou hodnoty spotřeby pohonných hmot v tisících Kč. Na 

vodorovné ose jsou jednotlivé roky.  

 

 

Graf 8: spotřeba pohonných hmot v tis. Kč 

Zdroj: interní data firmy, zpracování vlastní 
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Subjektivní analýza grafu 

Od roku 2003 do 2007 můžeme sledovat každoroční nárůst spotřeby pohonných hmot o 

několik desítek tisíc Kč. V roce 2007 se spotřeba zastavila na zatím nejvyšší hodnotě 

blížící se k 900 tis. Kč. V letech 2008 a 2009 nastal velký propad, způsobený zřejmě 

celosvětovou hospodářskou krizí, hodnoty jsou především v roce 2009 výrazně pod 

zelenou křivkou značící průměr. Po období šetření se v roce 2010 spotřeba pohonných 

hmot vrátila zpět do období před krizí a zaznamenala nárůst zhruba o 240 tis. Kč.  

 

Základní charakteristiky 

Aplikací vzorce (1.2) zjistíme průměr hodnot časové řady   . Výsledek vychází přibližně 

697 tis. Kč. Ve sledovaném období tudíž společnost vynaloží každý rok průměrně 697 

tis. Kč na pohonné hmoty pro všechny automobily. 

Dále jsme dle vzorce (1.5) zjistili průměr prvních diferencí      
         , který vychází  26 tis. 

Kč. Každý rok tedy stoupne spotřeba pohonných hmot průměrně o 26 tis. Kč. 

Průměrný koeficient růstu           , vypočtený pomocí vzorce (1.7) je 1,038. Z výsledku 

jsme zjistili, že každým rokem sledovaného období stoupla spotřeba pohonných hmot 

průměrně o 3,8 %. 

 

Trend a vyrovnání časové řady 

Z grafického i subjektivního hlediska jsme zjistili, že pro danou časovou řadu není 

vhodná žádná regresní funkce pro její vyrovnání. Vývoj časové řady ovlivnily hlavně 

roky 2008 a 2009, kdy spotřeba pohonných hmot výrazně poklesla. 

 

2.3.4 Spotřeba elektřiny 

Jedná se o analytickou položku nákladového účtu spotřeby energie. Je zde zahrnuta 

veškerá spotřeba elektřiny ve společnosti MERLIN – PLUS spol. s r.o. V tabulce č. 9 

jsou uvedeny hodnoty tohoto ukazatele v tisících Kč v letech 2003 – 2010.  
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i Rok    

1 2003 2 

2 2004 8 

3 2005 10 

4 2006 58 

5 2007 118 

6 2008 133 

7 2009 166 

8 2010 117 

 

Tabulka 9: spotřeba elektřiny v tis. Kč 

Zdroj: interní data firmy, zpracování vlastní 

 

Grafické znázornění 

Graf č. 9 znázorňuje vývoj ukazatele spotřeby elektřiny za roky 2003 – 2010. Na svislé 

ose jsou hodnoty analyzovaného ukazatele v tis. Kč za jednotlivé roky, které jsou 

uvedeny na vodorovné ose. Jedná se o intervalovou časovou řadu, použijeme proto 

spojnicový graf. 

 

 

Graf 9: spotřeba elektřiny v tis. Kč 

Zdroj: interní data firmy, zpracování vlastní 
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Subjektivní analýza grafu 

V období 2003 – 2005 je spotřeba elektřiny téměř nulová. Je to způsobeno tím, že 

společnost sídlila v pronajatých prostorách. V průběhu roku 2006 se tato hodnota 

v důsledku vysoké spotřeby elektřiny ve skladu významně zvýšila. V dalších letech, kdy 

už firma fungovala v novém sídle s vlastním skladem, jsme zaznamenali nárůst až do 

roku 2009, kde je dosaženo maxima v námi sledovaném období. V roce 2010 

následoval pokles téměř o 50 tis. Kč. 

 

Základní charakteristiky 

Užitím vzorce (1.2) zjistíme průměr hodnot časové řady   . Výsledek je přibližně 77 tis. 

Kč a udává průměrnou spotřebu elektřiny za jeden rok sledovaného období. 

Průměr prvních diferencí      
         , vypočtený podle vzorce (1.5), vychází zhruba 16 tisíc, 

z čehož plyne, že každý rok stoupne spotřeba elektřiny o 16 tis. Kč. 

Průměrný koeficient růstu           , vypočtený podle vzorce (1.7) vychází 1,763. 

Představuje každoroční nárůst spotřeby elektřiny zhruba o 76 %. 

 

 

 

Trend a vyrovnání časové řady 

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost MERLIN – PLUS spol. s r.o. sídlila téměř do 

poloviny roku 2006 v pronajatých prostorách, nemá význam časovou řadu vyrovnávat, a 

to hlavně kvůli zkresleným hodnotám spotřeby elektřiny. Při pohledu na časovou řadu 

lze také díky poklesu spotřeby elektřiny v roce 2010 těžko předpovídat, jaký bude vývoj 

v letech následujících. 

 

 

 

VÝNOSY 

Ve druhé části analýzy výkazu zisku a ztráty se budeme věnovat výnosům. Nejdříve 

provedeme analýzu celkových tržeb za prodej zboží. Dále budou analyzovány tržby 

z prodeje automobilových motorových olejů, které jsou nejprodávanějším zbožím 
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společnosti MERLIN – PLUS spol. s r.o., a tržby z prodeje automobilových 

převodových olejů, které patří také mezi nejvíce poptávané zboží. 

 

2.3.5 Tržby za prodej zboží 

Hlavním předmětem podnikání společnosti MERLIN – PLUS spol. s r.o. je koupě zboží 

za účelem jeho dalšího prodeje, dá se tedy říci, že je společnost závislá právě na tržbách 

za prodej zboží. Vývoj tohoto ukazatele reflektuje celkové hospodaření firmy, na 

celkových výnosech mají právě tyto tržby největší podíl.  V tabulce č. 10 jsou hodnoty 

tržeb za prodej zboží v letech 2003 - 2010.  

 

i Rok    

1 2003 77 608 

2 2004 60 751 

3 2005 55 853 

4 2006 62 467 

5 2007 76 845 

6 2008 75 956 

7 2009 53 731 

8 2010 66 945 

 

Tabulka 10: tržby za prodej zboží v tis. Kč 

Zdroj: interní data firmy, zpracování vlastní 

 

Grafické znázornění 

Graf č. 10 znázorňuje vývoj tržeb za prodej zboží v letech 2003 – 2010. Jelikož se jedná 

o intervalovou časovou řadu, vyjádříme vývoj ukazatele v čase pomocí spojnicového 

grafu. Na svislé ose jsou hodnoty tržeb za prodej zboží a na vodorovné ose najdeme 

jednotlivé roky. 

 



48 

 

 

Graf 10: tržby za prodej zboží v mil. Kč 

Zdroj: interní data firmy, zpracování vlastní 

 

 

 

Subjektivní analýza grafu 

Na první pohled můžeme vidět, že tento ukazatel nevykazuje žádný trend, hodnoty 

kolísají nad i pod průměrem. Nejvyšších hodnot dosáhly tržby za prodej zboží hned 

v prvním sledovaném roce, a to konkrétně částky přesahující 77 mil. Kč. Poté nastal 

výrazný propad, který se zastavil v roce 2005 na čísle přibližně 55 mil. Kč. Období 

kolem roku 2005 bylo pro firmu ne příliš výnosné, bylo to způsobeno hlavně tím, že se 

orientovala pouze na prodej jedné značky olejů a maziv. V následujících letech 

následovalo zvýšení tržeb za prodej zboží za hranici 70 mil. Kč. Po roce 2008 nastal 

ovšem opět výrazný pokles, který byl způsoben z velké míry hospodářskou krizí, která 

panovala po celém světě. Hodnota se v roce 2009 zastavila na zhruba 53 mil. Kč, což je 

nejnižší úroveň za námi sledované období. V následujícím roce došlo ve společnosti 

k oživení a poměrně znatelnému nárůstu tržeb. 

 

Základní charakteristiky 

Průměrná hodnota časové řady     vypočtená pomocí vzorce (1.2), udává hodnotu 

66 270 tis. Kč, což je průměrná hodnota tržeb za prodej zboží v jednotlivých letech. 
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Průměr prvních diferencí      
         , po užití vzorce (1.5), vychází -1 523. Každý rok 

sledovaného období tržby za prodej zboží průměrně klesnou o 1 523 tis. Kč. 

Průměrný koeficient růstu           , který je dán vzorcem (1.7), se rovná 0,9791. Výsledek 

lze interpretovat tak, že tržby za prodej zboží klesnou každý rok o 2,1 %. 

 

 

Trend a vyrovnání časové řady 

Na základě grafického i subjektivního zhodnocení můžeme říci, že pro danou časovou 

řadu nelze použít žádnou vhodnou regresní funkci, pomocí které bychom vyrovnali 

hodnoty tržeb za prodané zboží a stanovili prognózu na následující roky. 

 

 

2.3.6 Tržby z prodeje automobilových převodových olejů 

Převodové automobilové oleje patří mezi nejvíce poptávané komodity ze sortimentu 

společnosti MERLIN – PLUS spol. s r. o. Největší položku převodových olejů tvoří 

zejména oleje známé značky TOTAL. Prodej těchto olejů by se měl každým rokem 

minimálně udržovat na konstantní úrovni, protože výměna převodových olejů patří mezi 

základní servisní práce, které jsou nutné po určitém čase na každém vozidle provést. 

Měla by z toho plynout relativně trvalá poptávka. V následující tabulce je uveden prodej 

převodových olejů za 6 let v tis. Kč, konkrétně v letech 2005 – 2010.  

 

i Rok    

1 2005 2 260 

2 2006 2 715 

3 2007 3 194 

4 2008 3 555 

5 2009 3 011 

6 2010 3 756 

 

Tabulka 11: tržby z prodeje automobilových převodových olejů v tis. Kč 

Zdroj: interní data firmy, zpracování vlastní 
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Grafické znázornění 

V následujícím spojnicovém grafu máme znázorněn vývoj tržeb za prodej 

automobilových převodových olejů v letech 2005 – 2006. Na svislé ose jsou tržby v tis. 

Kč a na vodorovné ose jednotlivé roky. 

 

 

Graf 11: tržby z prodeje automobilových převodových olejů v tis. Kč 

Zdroj: interní data firmy, zpracování vlastní 

 

Subjektivní analýza grafu 

V období 2005 – 2008 si můžeme všimnout, že tržby z prodeje automobilových 

převodových olejů mají rostoucí charakter, který se zastavil právě v roce 2008. V roce 

2009 přichází pád na hranici 3 mil. Kč, způsobený zřejmě šetřením spotřebitelů 

v důsledku hospodářské krize. V roce 2010 si již můžeme opět všimnout nárůstu tržeb. 

 

 

Základní charakteristiky 

Průměrná hodnota sledované intervalové časové řady    vychází po aplikaci vzorce (1.2) 

3 082 tis. Kč. Společnost MERLIN – PLUS, spol. s r.o. utrží každým rokem za prodej 

automobilových převodových olejů 3 082 tis. Kč. 

Průměr prvních diferencí      
          vychází po použití vzorce (1.5) přibližně 299 tis. Tržby 

za prodej automobilových převodových olejů každým rokem ve sledovaném období 

stoupnou přibližně o 299 tis. Kč. 
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Průměrný koeficient růstu           , vypočtený dle vzorce (1.7), udává hodnotu 1,107. 

Výsledek můžeme interpretovat tak, že ve sledovaném období se každý rok prodá 

průměrně o 10,7 % automobilových převodových olejů více než rok předchozí. 

 

Trend a vyrovnání časové řady 

Nebýt poklesu tržeb z prodeje automobilových převodových olejů v roce 2009, bylo by 

možné uvažovat o vyrovnání dat pomocí regresní přímky, ovšem tato změna ve vývoji 

časové řady rozhodla, že data nebudou vyrovnána. 

 

 

2.3.7 Tržby z prodeje automobilových motorových olejů 

Společnost MERLIN – PLUS spol. s r.o. dosahuje z prodeje automobilových 

motorových olejů nejvyšších tržeb, ze všech komodit, které má ve svém sortimentu. 

Tento fakt se dá logicky odůvodnit, motorové oleje se musí u každého motorového 

vozidla pravidelně v krátkých časových intervalech měnit, s čímž souvisí velká 

poptávka ze strany odběratelů. Již v prvním sledovaném období dosáhly tržby z prodeje 

motorových olejů hodnoty přesahující 2 mil. Kč. V roce 2010 tržby sahají téměř k 6 ti 

mil. Kč. Na datech je patrné působení sezónní složky, proto budeme data za období 

2005 – 2010 vyrovnávat pomocí regrese sezónní složky. V níže uvedené tabulce je 

zachycen vývoj tržeb ve sloupci y za jednotlivá čtvrtletí, které je uvedeno ve druhém 

sloupci. Hodnoty regresní přímky Pr najdeme v pátém sloupci, v šestém sloupci jsou 

uvedeny sezónní výkyvy a v posledním sloupci vyrovnané hodnoty pomocí regresní 

funkce. 
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Perioda j Období (l) t y Pr v    

               

2005 1 1 1 2023 2151,5 -178,87 1972,6 

   2 2 2303 2304,6 249,21 2553,8 

   3 3 2387 2457,7 126,62 2584,3 

   4 4 2479 2610,7 -196,97 2413,8 

2006 2 1 5 2425 2763,8 -178,87 2585,0 

   2 6 2909 2916,9 249,21 3166,1 

   3 7 3102 3070,0 126,62 3196,6 

   4 8 2949 3223,1 -196,97 3026,1 

2007 3 1 9 3402 3376,2 -178,87 3197,3 

   2 10 3713 3529,3 249,21 3778,5 

   3 11 4326 3682,4 126,62 3809,0 

   4 12 3909 3835,5 -196,97 3638,5 

2008 4 1 13 4075 3988,5 -178,87 3809,7 

   2 14 4621 4141,6 249,21 4390,8 

   3 15 4537 4294,7 126,62 4421,3 

   4 16 4136 4447,8 -196,97 4250,8 

2009 5 1 17 4315 4600,9 -178,87 4422,0 

   2 18 5111 4754,0 249,21 5003,2 

   3 19 5139 4907,1 126,62 5033,7 

   4 20 5002 5060,2 -196,97 4863,2 

2010 6 1 21 4781 5213,3 -178,87 5034,4 

   2 22 5851 5366,3 249,21 5615,6 

   3 23 5200 5519,4 126,62 5646,1 

   4 24 5193 5672,5 -196,97 5475,6 

 

Tabulka 12: tržby z prodeje automobilových motorových olejů v tis. Kč 

Zdroj: interní data firmy, zpracování vlastní 

 

Grafické znázornění 

V následujícím grafu je vyjádřen vývoj tržeb z prodeje automobilových motorových 

olejů za jednotlivá čtvrtletí v letech 2005 – 2010. Z grafu je možné vypozorovat 

působení sezónní složky na tržby. Na svislé ose jsou uvedeny tržby z prodeje 

motorových olejů v tis. Kč za jednotlivá čtvrtletí, která jsou uvedena na vodorovné ose. 
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Graf 12: tržby z prodeje automobilových motorových olejů v tis. Kč 

Zdroj: interní data firmy, zpracování vlastní 

 

Naše časová řada pokrývá šest roků, tvoří ji tedy 6 period, tj. K = 6. Jelikož se každý 

rok skládá ze 4 čtvrtletí, bude L = 4. Hodnoty časové proměnné t opatříme dvojicí 

indexů, pomocí nichž vyznačíme, kterého roku a sezóny se tato časová proměnná týká. 

Výsledkem je rovnice: 

 

                                             

 

Dalším krokem analýzy sledovaného ukazatele je výpočet matic, jejichž výsledky jsou 

potřeba pro stanovení koeficientů regresní funkce. Nejdříve vypočítáme matici A. Dále 

vypočteme inverzní matici k matici A, pomocí níž vypočteme matici B. Výsledné 

matice vložíme do soustavy rovnic. K těmto výpočtům sloužily programy od pana doc. 

RNDr. Jiřího Kropáče. CSc. 

 

 

Vyrovnání dat a prognóza 

Výsledná hodnota koeficientu b1 regresní funkce vychází 1998,38 a hodnota koeficientu 

b2 se rovná 153,09. 

Regresní funkce, vyrovnávající zadaná data, bude tedy dána předpisem: 
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Pro prognózu tržeb z prodeje automobilových motorových olejů v prvním čtvrtletí roku 

2011 dosadíme do předpisu regresní funkce za j = 7 a l = 1. Regresní funkce bude po 

dosazení vypadat následovně: 

 

                                          

 

Výsledkem našeho výpočtu je po zaokrouhlení hodnota 5 647. V prvním čtvrtletí roku 

2011 můžeme předpokládat tržby z prodeje automobilových motorových olejů ve výši 

asi 5 647 tis. Kč. Prognózu provedeme obdobným způsobem i pro druhé, třetí a čtvrté 

čtvrtletí roku 2011. V níže uvedeném grafu č. 13 máme zobrazen vývoj tržeb za 

jednotlivá čtvrtletí v letech 2005 – 2010 vyjádřený modrou křivkou, dále sezónní trend 

vyjádřený červenou křivkou a prognózu na čtyři čtvrtletí roku 2011 zachycenou 

zelenými body. 

 

 

Graf 13: vyrovnané hodnoty a prognóza tržeb z prodeje automobilových motorových olejů v tis. Kč 

Zdroj: interní data firmy, zpracování vlastní 
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Vývoj tržeb 

V grafu č. 14 je srovnán vývoj tržeb z prodeje dvou nejdůležitějších komodit 

společnosti MERLIN – PLUS spol. s r.o. V grafu je pro lepší představu záměrně uveden 

vývoj v jednotlivých letech v období 2005 – 2010. Je zřejmé, že největší tržby má 

společnost z prodeje automobilových motorových olejů, které stále rostou, a jen stěží se 

dá předpovědět, kdy se tento vývoj ustálí. U převodových olejů není poptávka ze strany 

odběratelů tak výrazná jako u olejů motorových. Tržby se tedy drží na určité hranice a 

mírně se přibližují k hodnotě 5-ti mil. Kč. 

 

 

Graf 14: vývoj jednotlivých tržeb v letech 2005 – 2010 v tis. Kč 

Zdroj: interní data firmy, zpracování vlastní 
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3 Splnění cílů a závěrečné zhodnocení 

Společnost MERLIN – PLUS spol. s r.o. se stejně jako většina ostatních společností 

potýká s určitými problémy. Za nejhorší období v dočasné historii společnosti můžeme 

zcela jistě považovat roky 2008 a 2009, kdy se na hospodaření společnosti promítla 

celosvětová hospodářská krize. V tomto období výrazně klesly tržby z prodeje zboží a 

služeb. Společnost poté opět zaznamenává určitý růst a při správném managementu se 

dá očekávat, že se stane žádaným poskytovatelem servisních služeb a vyhledávaným 

dodavatelem olejů a maziv. 

 

Vlastní kapitál 

Největším problémem, se kterým se v současné době společnost MERLIN – PLUS spol. 

s r.o. potýká, je nízký poměr vlastního kapitálu k cizím zdrojům. Při analýze tohoto 

ukazatele jsem zjistil, že vlastní kapitál v roce 2010 činí pouze 17 % z celkového 

kapitálu, zbylých 83 % jsou cizí zdroje. Za pozitivní se dá považovat to, že vlastní 

kapitál má tendenci růstu. V následujících letech by se dle mého názoru mělo vedení 

společnosti soustředit na využívání zisku především ke splácení dlouhodobých úvěrů.  

 

Aktiva 

Další významnou položkou, kterou je třeba sledovat, jsou aktiva, která jsou měřítkem 

pro hodnocení velikosti společnosti. V posledních pěti letech se vývoj celkových aktiv 

příliš nezměnil, a jen v roce 2009 a 2010 zaznamenal mírný růst. Pro trvalý a udržitelný 

růst bych společnosti MERLIN – PLUS spol. s r.o. doporučil expandovat z jižní 

Moravy i na ostatní trhy, a to hlavně do Čech a na Slovensko. Dosáhnout toho je možné 

propagací společnosti a podporou prodeje, například pomocí internetového obchodu.  

 

Náklady 

Co se týče vývoje spotřeby elektřiny a telefonních nákladů, u obou ukazatelů lze 

očekávat postupné ustalování. Telefonní náklady stále klesají, což může být způsobeno 

např. výhodnějšími tarify pro stálé zákazníky. Spotřeba elektřiny dosáhla svého maxima 

v roce 2009. V budoucnu lze očekávat pomalejší, avšak nejspíše stálý růst nákladů, a to 

hlavně kvůli zvyšováním cen energie. V případě nepříznivého vývoje bych doporučil 

např. změnu dodavatele. 



57 

 

U nákladů na opravy a údržbu jsem vypozoroval nepravidelný vývoj a není zde možné 

předpovědět, jak se budou vyvíjet v následujících letech. K zabránění vzniku možných 

problémů v budoucnu doporučuji společnosti tvořit rezervy na opravy a údržbu 

minimálně v jejich průměrné výši. 

Analýza spotřeby pohonných hmot zaznamenala výrazný pokles v letech 2008 a 2009. 

Za důvod považuji šetření v průběhu hospodářské krize. Je jisté, že budoucí spotřeba se 

bude vyvíjet hlavně v závislosti na cenách pohonných hmot. 

 

Výnosy 

Vývoj celkových tržeb za prodej zboží v budoucnu můžeme kvůli nepravidelnému 

vývoji jen těžko odhadnout. Ke zvýšení a udržování těchto tržeb lze společnosti 

MERLIN - PLUS spol. s r.o. doporučit proniknout na další trhy. Zkvalitnil bych a více 

propagoval internetový obchod, který je v dnešní internetové době stále důležitější. 

Tržby z prodeje jednotlivých komodit, v našem případě tržby z prodeje automobilových 

převodových a motorových olejů, zaznamenávají téměř každým rokem nárůst. Největší 

podíl na celkových tržbách, a to vskutku výrazný podíl, mají tržby z prodeje 

automobilových motorových olejů. Společnost MERLIN – PLUS spol. s r. o. by se tedy 

měla soustředit právě na zmíněné oleje a snažit se je co nejlépe propagovat. Můžeme 

uvažovat i o různých slevách v rozumné míře, čímž by se dalo přispět k udržení stálých 

zákazníků, ale i k přílivu zákazníků nových. Právě udržení stálé klientely by mělo být 

jedním z hlavních cílů společnosti, protože konkurence v oblasti prodeje olejů a maziv 

je na Jižní Moravě poměrně velká. 
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Závěr 

Cílem práce bylo analyzovat vybrané ukazatele pomocí časových řad a dále nalézt trend 

vývoje a pokusit se odhadnout budoucí vývoj. Byly vybrány především ukazatele, na 

které působí náhoda. Ne u všech ukazatelů bylo možné data vyrovnat vhodnou regresní 

funkcí a prognózovat budoucí hodnoty, a to hlavně kvůli výraznému kolísání hodnot 

během sledovaného období.  

 

Dalším z cílů bylo stanovit pro společnost MERLIN – PLUS spol. s r. o. návrhy a 

opatření na zlepšení situace. U některých ukazatelů bylo zřejmé, co je třeba změnit a jak 

toho docílit, u některých bylo možné pouze nastínit možný budoucí vývoj a opatření, 

které by přineslo zlepšení. 

 

Zdroje k vypracování jednotlivých analýz byly získány jak z interních dat, tak i 

z veřejně přístupných dat společnosti MERLIN – PLUS spol. s r.o. Tabulky a grafy byly 

vytvořeny v programu MS Excel. K většině výpočtů byly použity programy od pana 

doc. RNDr. Jiřího Kropáče, CSc. 
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Příloha 1: Rozvaha v letech 2005 - 2010 

Označení 
a 

AKTIVA            
b 

Číslo 
řádku 

c 

Účetní období 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  AKTIVA CELKEM                        (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 001  12 576 26 811 28 955 26 924 27 033 27 483 

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek                                   (ř. 04 + 13 + 23) 003  5 056 16 331 15 974 15 488 15 730 16 661 

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek                        (ř. 05 až 12) 004  0  0  0  0  0 0 

B. I.            1. Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0 0 0 

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0 0 0 

3. Software 007 0 0 0 0 0 0 

4. Ocenitelná práva 008 0 0 0 0 0 0 

5. Goodwill  009 0 0 0 0 0 0 

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0 0 0 

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 0 0 0 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0 0 0 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek                             (ř. 14 až 22) 013  5 056 16 331 15 974 15 488 15 730 16 661 

B. II.           1. Pozemky 014 466 466 466 466 466 466 

2. Stavby 015 0 13 863 13 539 12 623 12 699 12 818 

3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 2 670 2 002 1 919 2 148 1 875 3 333 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0 0 0 

5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 0 0 0 0 0 0 

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 0 0 0 

7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 1 752 0 50 251 690 3 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 168 0 0 0 0 41 

9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku  022 0 0 0 0 0 0 

B. III. Dlouhodobý finanční majetek                            (ř. 24 až 30) 023  0  0  0  0  0 0 

B. III.          1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 0 0 0 0 0 0 

2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0 0 0 0 0 0 

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 0 0 0 

4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027 0 0 0 0 0 0 

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0 0 0 

6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0 0 0 

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 0 0 0 

C. Oběžná aktiva                                   (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031  7 474 10 312 12 639 11 144 11 082 10 645 

C.  I. Zásoby                                                         (ř. 33 až 38) 032  2 583  2 358  4 256  3 599  3 733 3 302 

C.  I.           1. Materiál 033 0 0 0 0 69 65 

2. Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 0 0  0 

3. Výrobky 035 0 0 0 0 0 0 

4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 0 0 0 0 0 0 

5. Zboží 037 2 583 2 358 4 256 3 599 3 664 3 237 

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0 0 0 

C.  II. Dlouhodobé pohledávky                                   (ř. 40 až 47) 039  150  62  312  378  482 380 

C.  II.          1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 62 166 92 278 231 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 0 0 0 

3. Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0 0 0 

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 

043 0 0 0 0 0 0 

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 96 123 55 0 

6. Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0 0 0 

7. Jiné pohledávky 046 0 0 50 163 149 149 

8. Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0 0 0 

C.  III. Krátkodobé pohledávky                                   (ř. 49 až 57) 048  3 978  7 419  7 274  6 632  6 040 5 142 

C.  III.         1. Pohledávky z obchodních vztahů 049  3 626 6 999 6 999 6 257 5 428 4 777 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 0 0 0 0 0 0 

 

 



 

 

Označení 
a 

AKTIVA             
b 

Číslo 
řádku 

c 

Účetní období 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

3. Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0  0 0 0 0 

4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky 
sdružení 

052 0 0  0 0 0 0 

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0  0 0 0 0 

6. Stát - daňové pohledávky 054 216 27  106 36 461 266 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 83 343  169 176 151 99 

8. Dohadné účty aktivní 056 0 0  0 0 0 0 

9. Jiné pohledávky 057 53 50  0 164 0 0 

C. IV. Krátkodobý finanční majetek                            (ř. 59 až 62) 058 763  473  797  912  827 1 821 

C. IV.          1. Peníze 059 133 138 504 542 259 341 

2. Účty v bankách 060 384 89 47 206 568 1 480 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 246 246 246 164 0 0 

4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0 0 0 

D. I. Časové rozlišení                                             (ř. 64 až 66) 063  46  168  342  293  221 177 

D. I.            1. Náklady příštích období 064 46 168 342 293 221 177 

2. Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0 0 0 

3. Příjmy příštích období 066 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Označení 
a 

PASIVA             
b 

Číslo 
řádku 

c 

Účetní období 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

  PASIVA CELKEM                          (ř. 68 + 86 + 119) 067 12 576 26 811 28 955 26 924 27 033 27 483 

A. Vlastní kapitál                              (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 068 1 214 2 053 3 844 5 336 5 556 5 679 

A.  I. Základní kapitál                                               (ř. 70 až 72) 069 200 200 200 200 200 200 

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

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071  0  0  0  0  0 0 

3. Změny základního kapitálu  072  0  0  0  0  0 0 

A.  II. Kapitálové fondy                                             (ř. 74 až 78) 073 0 0 0 0 0 0 

A.  II.        1. Emisní ážio 074  0  0  0  0  0 0 

2. Ostatní kapitálové fondy 075  0  0  0  0  0 0 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  076  0  0  0  0  0 0 

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností 077  0  0  0  0  0 0 

5. Rozdíly z přeměn společností 078  0  0  0  0  0 0 

A.  III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku  
                                                                      (ř. 80 + 81) 

079 840 837 858 944 936 937 

A.  III.       1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 080  20  20  20  20  20 20 

2. Statutární a ostatní fondy 081  820  817  838  924  916 917 

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let                     (ř. 83 + 84) 082 188 174 994 2 694 4 192 4 420 

A.  IV.      1. Nerozdělený zisk minulých let 083  188  174  994  2 694  4 192 4 420 

2. Neuhrazená ztráta minulých let 084  0  0  0  0  0 0 

A.  V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 085 -14 842 1 792 1 498 228 122 

B. Cizí zdroje                                       (ř. 87 + 92 + 103 + 115) 086 11 322 24 595 25 022 21 485 21 417 21 747 

B.  I. Rezervy                                                         (ř. 88 až 91) 087 0 0 0 0 0 0 

B.  I.        1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088  0  0  0  0  0 0 

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 089  0  0  0  0  0 0 

3. Rezerva na daň z příjmů 090  0  0  0  0  0 0 

4. Ostatní rezervy 091  0  0  0  0  0 0 

B.  II. Dlouhodobé závazky                                      (ř. 93 až 102) 092 37 439 1 026 562 497 29 

B.  II.       1. Závazky z obchodních vztahů 093  37  117  52  121  28 29 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 094  0  0  0  0  0 0 

3. Závazky - podstatný vliv 095  0  0  0  0  0 0 

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 

096  0  0  0  0  0 0 

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 097  0  0  69  0  47 0 

6. Vydané dluhopisy 098  0  0  0  0  0 0 

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 099  0  0  0  0  0 0 

8. Dohadné účty pasivní 100  0  0  0  0  0 0 

9. Jiné závazky 101  0 322  905  441  422 0 

10. Odložený daňový závazek 102  0  0  0  0  0 0 

B.  III. Krátkodobé závazky                                     (ř. 104 až 114) 103 9 452 13 115 12 781 10 507 10 152 10 293 

B.  III.      1. Závazky z obchodních vztahů 104  8 760 11 839 11 791  9 238 9 530 6 765 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 105  0  0  0  0  0 0 

3. Závazky - podstatný vliv 106  0  0  0  0  0 0 

4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 

107  395  434  53  59  92 337 

5. Závazky k zaměstnancům 108  116  179  213  276  292 259 

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109  107  164  194  199 156 151 

7. Stát - daňové závazky a dotace 110  34  355  525  101  38 151 

 

 

 

 



 

 

Označení 
a 

PASIVA             
b 

Číslo 
řádku 

c 

Účetní období 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 111 40 93 5  47 0 2 630 

9. Vydané dluhopisy 112  0  0  0  0  0 0 

10. Dohadné účty pasivní 113  0  51  0  35  44 0 

11. Jiné závazky 114  0  0  0  0  0 0 

B.  IV. Bankovní úvěry a výpomoci                         (ř. 116 až 118) 115   1 833 11 041 11 215 10 416 10 768 11 425 

B.  IV.       1. Bankovní úvěry dlouhodobé 116  533  8 334  7 729  7 371  6 990 6 577 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 117  1 300  2 691  3 486 3 044 3 778 4 848 

3. Krátkodobé finanční výpomoci 118  0  16  0  0  0 0 

C.  I. Časové rozlišení                                           (ř. 120 + 121) 119    40 163 89 103 60 57 

C.  I.         1. Výdaje příštích období 120  40  163  89  103  60 57 

2. Výnosy příštích období 121  0  0  0  0  0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 2: Výkaz zisku a ztráty v letech 2005 - 2010 

Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Účetní období 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

     I. Tržby za prodej zboží 01  55 853  62 467  76 845  75 956  53 731  66 945 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02  46 920  50 767  61 334  59 603  40 984  52 028 

    + Obchodní marže                                                      (ř. 01 -02) 03  8 933  11 700  15 511  16 352  12 747  14 917 

    II. Výkony                                                                 (ř. 05 až 07) 04  245  217  993  2 073  2 213  2 143 

    II.         1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05  245  217  993  2 073  2 213  2 143 

2.   Změna stavu zásob vlastní činnosti 06  0  0  0  0  0  0 

3.   Aktivace 07  0  0  0  0  0  0 

B. Výkonová spotřeba                                               (ř. 09 + 10) 08  3 613  4 297  5 608  7 228  7 501  8 087 

B.         1. Spotřeba materiálu a energie 09  1 082  1 518  2 012  2 526  1 919  2 103 

B.         2. Služby 10  2 531  2 779  3 596  4 702  5 582  5 984 

    + Přidaná hodnota                                             (ř. 03 + 04 - 08) 11  5 565  7 620  10 896  11 197  7 459  8 973 

C. Osobní náklady                                                    (ř. 13 až 16) 12  3 413  4 141  5 543  6 040  5 865  5 976 

C.         1. Mzdové náklady 13  2 517  3 044  4 103  4 410  4 294  4 319 

C.         2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14  0  0  0  0  0  0 

C.         3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15  819  1 016  1 348  1 496  1 354  1 446 

C.         4. Sociální náklady 16  77  81  92  133  217  211 

D. Daně a poplatky 17  46  66  79  101  97  120 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18  805  1 486  2 050  2 079  275  1 791 

    III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 
21) 

19  0  107  515  30  1  135 

    III.       1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20  0  105  511  29  0  130 

    III.       2 Tržby z prodeje materiálu 21  0  2  4  1  1  5 

F. 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu        (ř. 23 + 24) 

22  0  288  182  0  0  0 

F.          1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23  0  288  182  0  0  0 

F.          2 Prodaný materiál 24  0  0  0  0  0  0 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 

25  1 059  59  20  57  59  -776 

    IV. Ostatní provozní výnosy 26  258  27  97  184  88  72 

H. Ostatní provozní náklady 27  287  74  220  240  296  1 420 

    V. Převod provozních výnosů 28  0  0  0  0  0  0 

I. Převod provozních nákladů 29  0  0  0  0  0  0 

* 
Provozní výsledek hospodaření 
        [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-
29)] 

30  213  1 640  3 414  2 894  956  649 

 



 

 

Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádku 

 
c 

Účetní období 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

     VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31  0  0  0  0  0 0  

J. Prodané cenné papíry a podíly 32  0  0  0  0  0  0 

    VII. 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                     (ř. 
34 až 36) 

33  0  0  0  0  0  0 

    VII. 1. 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 
účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 

34  0  0  0  0  0  0 

    VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35  0  0  0  0  0  0 

    VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36  0  0  0  0  0  0 

    VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37  0  0  0  0  0  0 

K. Náklady z finančního majetku 38  0  0  0  0  0  0 

     IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39  0  0  0  0  0  0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40  0  0  0  0  0  0 

M. 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti       
(+/-) 

41  0  0  0  0  0  0 

     X. Výnosové úroky 42  1  1  0  1  1  1 

N. Nákladové úroky 43  122  406  932  889  887  827 

    XI. Ostatní finanční výnosy 44  0  1  14  40  409  523 

O. Ostatní finanční náklady 45  77  117  119  126  122  179 

    XII. Převod finančních výnosů 46  0  0  0  0  0  0 

P. Převod finančních nákladů 47  0  0  0  0  0  0 

     * 
Finanční výsledek hospodaření              [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 
- 38 + 39 
 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)] 

48  -198  -521 -1037  -974  -599  -482 

Q. 
Daň z příjmů za běžnou činnost                                             
(ř. 50 + 51) 

49  29  277  585  423  129  45 

Q. 1.  - splatná 50  29  277  585  423  129  45 

Q. 2.  - odložená 51  0  0  0  0  0  0 

     ** 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost                      (ř. 30 
+ 48 - 49) 

52  -14  842 1 792   498  228  122 

    XIII. Mimořádné výnosy 53  0  0  0  0  0  0 

R. Mimořádné náklady 54  0  0  0  0  0  0 

S. 
Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                        
(ř. 56 + 57) 

55  0  0  0  0  0  0 

S. 1.  - splatná 56  0  0  0  0  0  0 

S. 2.  - odložená 57  0  0  0  0  0  0 

     * 
Mimořádný výsledek hospodaření                                   (ř. 53 
- 54 - 55) 

58  0  0  0  0  0  0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59  0  0  0  0  0  0 

     *** 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                 (ř. 52 
+ 58 - 59) 

60  -14  842 1 792 1 498  228  122 

     **** 
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)           (ř. 30 + 48 
+ 53 - 54) 

61  15 1 119 2 377 1 921  357  167 

 


