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ABSTRAKT 

 

Bakalářská práce se zabývá statistickými metodami, zejména popisuje analýzu 

vybraných ukazatelů firmy Steripak, s.r.o. pomocí časových řad. V první části jsou 

popsána teoretická východiska potřebná k analýze dat. Praktická část zahrnuje analýzu 

konkrétních ukazatelů, které zobrazují hospodaření společnosti a jsou důležité pro 

rozhodování o její další činnosti. Pokud je to možné, je následně vytvořena i prognóza 

budoucího vývoje. 

ABSTRACT 

 

This Bachelor’s thesis deals with statistics methods, in particular describes the analysis 

of selected indicators of the company Steripak s.r.o. using time series. At first part is 

explained the theoretical background needed to analyse the data. The practical part 

includes analysis of selected indicators. The indicators show the financial activities of 

company and are important for making decisions about future of company. 

Subsequently the prognosis is created, if it is possible. 
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ÚVOD 

V současné době ekonomických krizí a nestability měn je pro každý podnik důležité 

sledovat svůj ekonomický vývoj. V praxi existuje mnoho metod pro sledování a 

vyhodnocování tohoto vývoje.  Jedním ze způsobů je i analýza pomocí časových řad, 

kterou se tato bakalářská práce zabývá. Účelem této analýzy je nejen zobrazit historický 

vývoj a zhodnotit současnou situaci, ale je zde také možnost předpovědět budoucí vývoj 

vybraných ukazatelů, na které jsou dané metody aplikovány.  

První část bakalářské práce se zabývá teoretickými východisky, která jsou nezbytná pro 

zbylou část práce. Jsou zde zobrazeny a vysvětleny základní pojmy o časových řadách, 

jejich dělení a použití v praxi. Také je vysvětlen problém regresní analýzy, která slouží 

pro určení budoucího vývoje. V poslední části teorie je v krátkosti vysvětlen problém 

nákladových položek účetnictví, které byly zvoleny za jednotlivé ukazatele pro analýzu. 

Praktická část uplatňuje poznaná teoretická východiska v praxi. Pro analýzu byla 

zvolena Steripak, s.r.o. a vývoj jejích nákladových položek. Vývoj nákladů, jejich 

zhodnocení a možná prognóza jejich vývoje do budoucna je důležitá nejen pro 

zhodnocení finanční situace společnosti, ale i pro vedení firmy a rozhodování o dalších 

činnostech společnosti. Analýza nákladových položek by měla usnadnit rozpoznat jejich 

chování a na základě této znalosti dopomoci k dosažení cílů a vizí určených při vzniku 

společnosti. Jednotlivé ukazatele jsou analyzovány v období let 2009-2011 za jednotlivá 

čtvrtletí. Analýza zahrnuje grafické znázornění, subjektivní zhodnocení ukazatelů, 

určení základních charakteristik, a pokud je to možné i vyrovnání jednotlivých hodnot 

pomocí regresních funkcí a vytvoření prognózy pro první čtvrtletí roku 2012.  

Vlastní návrhy řešení v závěru bakalářské práce shrnují poznatky z praktické části, 

popisují celkové zhodnocení společnosti a návrhy na možné směřování její činnosti 

v budoucnu. Následně je posouzeno celkové dosažení stanovených cílů. 
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CÍL PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je analýza vybraných ukazatelů společnosti Steripak, s.r.o. 

pomocí časových řad. Pro dosažení úspěšného a srozumitelného výsledku analýzy musí 

být splněny tyto dílčí cíle: 

 zvolení vhodných dat pro analýzu 

 zpracování teoretických východisek 

 zpracování dat 

 popis dat a jejich subjektivní zhodnocení 

 zvolení trendu a vyrovnání dat 

 prognóza vývoje u vyrovnaných dat 

 zhodnocení výsledků analýzy a dosažení stanovených cílů 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1.1 Regresní analýza 

Tato kapitola zabývající se regresní analýzou je čerpána z literatury (1), pokud není 

uvedeno jinak. 

 

Základní východiska 

Regresní analýzu používáme při práci s proměnnými veličinami, mezi kterými existuje 

nějaká závislost. Ovšem tuto závislost můžeme formulovat pouze funkčním předpisem 

y = φ(x), přičemž funkce je buď neznámá, nebo ji nelze rozumným způsobem 

formulovat. Avšak můžeme říci, že při nastavení určité hodnoty nezávisle proměnné x 

získáme hodnotu závisle proměnné y.  

Regresní analýzou tedy obecně rozumíme soubor statistických metod, pomocí kterých 

určujeme hodnoty závisle proměnné y při určitých hodnotách nezávisle proměnné x. 

Výsledkem měření regresní analýzy je n dvojic (xi,yi), kde i = 1,2, ..., n a pro n platí, že 

n >2, kde xi vyjadřuje i-tou nastavenou hodnotu nezávisle proměnné x a přiřazenou 

hodnotu závisle proměnné y k nezávisle proměnné x vyjadřuje yi. Musíme poznamenat, 

že při opakovaném měření nedostaneme při stejné hodnotě proměnné x stejnou hodnotu 

proměnné y. Tato situace je způsobena vlivem neuvažovaných činitelů a působením 

náhodných vlivů na závislost mezi proměnnými x a y. Tyto neuvažované činitele a 

náhodné vlivy označujeme jako šum. Šum je náhodnou veličinou, kterou označíme e, 

přičemž předpokládáme, že jeho střední hodnota je rovna nule tzn. E(e) = 0, tedy 

při pozorování se nevyskytují systematické chyby odchylky od skutečné hodnoty. Tento 

šum má vliv na závislost mezi veličinami x a y, proto se proměnná y chová jako 

náhodná veličina. 

Úkolem regresní analýzy je vybrat pro zadaná data (xi, yi ), kde i = 1, 2, ... , n, vhodnou 

regresní funkci η(x, β1, β2, ..., βp ) a odhadnout její koeficienty tak, abychom dosáhli 

nejlepšího vyrovnání hodnot yi touto funkcí.  
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Regresní přímka 

Nejjednodušším případem regresní analýzy nastává tehdy, když je možné regresní 

funkci η(x) vyjádřit přímkou η(x) = β1 + β2x. Platí: 

 

   
          (1. 1) 

 

Odhady koeficientů β1 a β2 označíme b1 a b2 a k jejich určení použijeme metodu 

nejmenších čtverců tak, aby koeficienty b1 a b2 minimalizovali funkci S(b1,b2), čímž 

získáme nejlepší možné hodnoty koeficientů. Funkce S(b1,b2) je vyjádřena následujícím 

vztahem. 

 

S(b1,b2) =    
   yi-b1 -b2x i)

2 

(1. 2) 

 

Můžeme říci že, funkce S(b1,b2) je vyjádřena součtem kvadrátů odchylek naměřených 

hodnot yi od hodnot ηi na regresní přímce. Výpočtem parciálních derivací podle b1 a b2, 

které položíme rovny nule, získáme soustavu normálních rovnic. Z této soustavy 

získáme koeficienty b1 a b2. 

 

 

(1. 3) 

 

Koeficient b1 je bod, ve kterém regresní přímka protíná osu y. Koeficient b2, nazývaný 

jako výběrový regresní koeficient, představuje směrnici regresní přímky. Pokud má 

kladnou hodnotu, tak s rostoucí hodnotou nezávisle proměnné x roste i závislá 

proměnná y tzv. přímá závislost. V případě záporné hodnoty koeficientu b2 se jedná 
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o nepřímou závislost, tzn. s růstem hodnot nezávisle proměnné x mají hodnoty závisle 

proměnné y klesající tendenci (2). 

Pro výběrové průměry   a    platí, že: 

 

 

      (1. 4)   

 

Tedy odhad regresní přímky    je dán vzorcem  

 

 

      (1. 5) 

 

Nelinearizovatelné funkce 

V této části budeme hovořit o tzv. nelinearizovatelných funkcích, které jsou využívány 

především u ekonomických časových řad. Jmenovitě se budeme zabývat 

Modifikovaným exponenciálním trendem, Logistickým trendem a Gompertzovou 

křivkou.  

V případě, že je daná funkce shora respektive zdola ohraničená, je vhodné použít 

Modifikovaný exponenciální trend. Zjistíme ho podle předpisu:  

 

 

(1. 6) 
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Odhady koeficientů β1,β2 a β3 modifikovaného exponenciálního trendu označené b1,b2 a 

b3 určíme ze vzorců: 

 

(1. 7) 

 

Součty S1, S2 a S3 určíme ze vztahů: 

 

 

(1. 8) 

 

Pro správný výpočet ze vzorců musí být dodrženo těchto podmínek: 

 Zadaný počet n dvojic hodnot (xi,yi), kde i=1,2, ... ,n,  musí být roven 3m, kde m 

je přirozené číslo tzn. je dělitelný třemi. Pokud tato podmínka u dat není 

splněna, vynecháme potřebný počet krajních hodnot buď počátečních, nebo 

koncových.  

 Hodnoty xi jsou zadány ve stále stejných krocích, jejichž délka je větší než nula 

tj. h > 0. 

Při záporném znaménku u výsledku parametru b3 se nadále počítá s jeho absolutní 

hodnotou. 

Logistický trend patří mezi S-křivky, které jsou symetrické kolem inflexního bodu. 

Průběh křivky se v inflexním bodu mění z konvexní na konkávní a naopak. Křivka 

logistického trendu je shora i zdola omezená. Získáme ho podle předpisu: 

 

 

(1. 9) 
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Regresní koeficienty b1, b2 a b3 u logistického trendu určíme ze vzorce (1.8) s tím, že 

musíme yi nahradit jeho obrácenou hodnotou, tedy 1/yi.  

Poslední nelinearizovanou funkcí, kterou zde zmíním, je Gompertzova křivka. Řadíme ji 

mezi S-křivky, které jsou nesymetrické kolem inflexního bodu. Můžeme tedy říci, že 

většina jejích hodnot se nachází až za inflexním bodem. Tato křivka je také zdola i 

shora ohraničená. Určíme ji z následujícího vztahu, přičemž hodnoty b1,b2 a b3 

vypočítáme opět ze vzorce (1.8), kde dosadíme místo yi přirozený logaritmus yi tj. ln yi.  

 

 

(1. 10) 

 

Volba regresní funkce 

Důležitou součástí regresní analýzy je výběr vhodné regresní funkce pro vyrovnání 

zadaných dat. Která z možných regresních funkcí je nejvhodnější pro vyrovnání, 

můžeme posoudit několika způsoby. Zjišťujeme, jak těsně zvolená funkce kopíruje 

zadaná data a jak dobře popisuje závislost mezi nezávisle a závisle proměnnou.  

Jedním ze způsobů posouzení vhodnosti regresní funkce pro vyrovnání dat je reziduální 

součet čtverců, označený SR. Tato metoda slouží k odhadu rozptylu σ
2
, který 

charakterizuje přesnost měření. Hodnotu reziduálního součtu čtverců zjistíme jako 

součet kvadrátů reziduí   i, které jsou rovny odchylkám hodnot   (xi) regresní přímky 

od zadaných hodnot yi. Tuto situaci vyjadřuje následující vztah. 

 

 

(1. 11) 
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Reziduální součet čtverců popisuje stupeň rozptýlení zadaných hodnot závisle 

proměnné yi kolem regresní přímky. Odhad rozptylu pak zjistíme z následujícího 

vzorce, kde n je rovno počtu dvojici (xi,yi). 

 

 

(1. 12) 

 

Reziduální součet vzorců se využívá při posouzení vhodnosti jedné z více regresních 

funkcí. Nejlépe přiléhá ta funkce, při které je jeho hodnota nejmenší. Tento způsob 

ovšem není nijak normován, proto nelze usoudit, jak dobře vystihuje daná regresní 

funkce závislost mezi nezávisle a závisle proměnnou. 

Pro posouzení, jak dobře vystihuje regresní funkce závislost mezi proměnnými, je dobré 

použít index determinance I
2
. Zjistíme ho ze vzorce: 

 

 

 

(1. 13) 
 

Index determinance může nabývat pouze hodnot z intervalu <0,1>. Pokud je roven nule, 

pak jsou všechny vyrovnané hodnoty stejné a rovnají se průměru naměřených hodnot, 

tudíž nezávisle a závisle proměnné jsou úplně funkčně nezávislé. Jestliže mezi 

proměnnými existuje přesně funkční závislost, tedy všechny hodnoty yi se vyskytují na 

regresní křivce, je index determinance roven jedné. Můžeme tedy říci, že čím více se 

index determinance blíží jedné, tím je daná závislost lépe vystižena zvolenou regresní 

funkcí. V opačném případě je regresní funkce méně výstižná.  
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1.2 Časové řady 

Tuto část pojednávající o časových řadách budu čerpat, pokud není uvedeno jinak, 

z literatury (1). 

Pod pojmem časová neboli chronologická řada rozumíme řadu věcně a prostorově 

srovnatelných hodnot, jenž jsou časově uspořádána a to od minulosti k přítomnosti.  

Časové řady popisují společenské a ekonomické jevy za určité časové období, slouží 

k jejich analýze a umožňují vytvořit i prognózy vývoje do budoucnosti. Hodnoty časové 

řady obyčejně zapisujeme jako y1,y2, ..., yn.(3) 

Základní dělení rozděluje časové řady na intervalové a okamžikové. Ukazatelé 

intervalových časových řad popisují zánik či vznik určitých jevů, událostí, věcí, atd. 

Jako příklad intervalové časové řady můžeme uvést počet rozvodů, roční tržby podniku, 

výdaje na služební cesty apod. Tento typ časové řady je charakteristický tím, že 

jednotlivé údaje můžeme sčítat, aniž by ztrácely smysl. Ovšem ukazatelé intervalové 

časové řady jsou závislé na časovém úseku, za který jsou sledovány. Rozdílná délka 

časových intervalů může hodnoty ukazatelů zkreslit, proto je dobré mít údaje za stejné 

časové období. Tento problém může nastat např. u měsíčních údajů, kdy data upravíme 

tím, že je vydělíme počtem dnů v měsíci a vynásobíme 30.  

Okamžikové časové řady tvoří ukazatelé charakterizující existenci určitého jevu, 

události, apod. a vztahují se k určitému okamžiku. Příkladem okamžikové časové řady 

je například stav zásob na konci období, vývoj průměrné hrubé mzdy, míra 

nezaměstnanosti, aj. Sčítání údajů okamžikové časové řady nelze smysluplně provést. 

Časové řady zobrazujeme i graficky, přičemž u intervalových řad můžeme využít 

sloupkový, hůlkový i spojnicový graf, avšak u okamžikových časových řad lze použít 

pouze spojnicový graf.  

Základním dělením časových řad je tedy rozdělení na okamžikové a intervalové. Další 

rozdělení může být na krátkodobé a roční neboli dlouhodobé časové řady. U tohoto 

dělení je rozhodující periodicita, podle které údaje v časových řadách sledujeme. 

Nejčastěji jsou sledovány ekonomické měsíční časové řady. Dalšími druhy časových 

řad jsou časové řady primárních ukazatelů a sekundárních, nebo také odvozených 

charakteristik. Toto dělení je posuzováno podle pozorovaných ukazatelů. Posledním 

dělením, které zde zmíním, je rozdělení podle způsobu vyjádření hodnot časové řady na 
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časové řady peněžní a naturálních ukazatelů. Jak je z názvů patrné hodnoty peněžních  

časových řad jsou vyjádřeny v peněžních jednotkách. Časové řady naturálních ukazatelů 

mohou měřit například počty vyrobených kusů atd. (3). 

 

Základní charakteristiky časových řad 

Základní charakteristiky časových řad slouží k jejich bližšímu popisu a umožňují nám 

získat více informací o daných časových řadách. Jako první zmíním průměry časových 

řad. Průměr intervalové časové řady vypočítáme jako aritmetický průměr jednotlivých 

hodnot. Značí se   . Vypočítá se z níže zmíněného vzorce. 

 

 

(1. 14) 

 

Průměr okamžikové časové řady zjistíme pomocí následujícího vzorce. 

 

 

(1. 15) 

 

Další charakteristikou je absolutní přírůstek spíše známý jako první diference, 

označujeme 1di(y). První diference popisuje přírůstek popřípadě úbytek hodnoty časové 

řady ve sledovaném období oproti předchozímu. Vypočítá se jako rozdíl dvou hodnot 

časové řady následujících bezprostředně za sebou.   

 

 

(1. 16) 

Můžeme říci, že sledovaná časová řada má lineární trend tzn. lze ji vyjádřit přímkou, 

pokud hodnoty první diference kolísají kolem konstanty. Z prvních diferencí se zjišťuje 
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i jejich průměr, díky kterému můžeme zjistit průměrný přírůstek nebo úbytek za dané 

časové období. Vyjádříme jej ze vztahu  

 

(1. 17) 

 

Poslední základní charakteristikou je koeficient nebo tempo růstu.  Tato charakteristika 

vyjadřuje kolikanásobně se zvýšila popř. snížila hodnota časové řady ve sledovaném 

období oproti bezprostředně předchozímu. Koeficient růstu, značený ki, charakterizuje 

rychlost růstu či poklesu a vypočítáme jej jako podíl dvou po sobě následujících hodnot. 

 

 

(1. 18) 

 

Opět můžeme určit i průměrný koeficient růstu           , jehož hodnota vystihuje 

průměrnou změnu koeficientů růstu za jednotku času. 

 

 

 

 

(1. 19) 

 

Pro výpočet průměru prvních diferencí a průměru koeficientů jsou podstatné, jak je ze 

vzorců (1.19) a (1.17), pouze první a poslední hodnota sledované časové řady. Proto 

tyto charakteristiky mohou být zkreslené u časových řad, které nemají monotónní 

průběh.  
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1.3 Náklady 

Danou problematiku nákladů čerpám, pokud není uvedeno jinak, z literatury (4). 

Pro zhotovení výrobků, vykonávání procesů a využívání služeb jsou spotřebovávány 

výrobní činitelé. Tuto spotřebu výrobních činitelů, vzniklou za určitým účelem, která je 

vyjádřena v peněžních jednotkách, nazýváme náklady. (5) 

Slovy docentky Fedorové v souladu s mezinárodními účetními standardy přesněji 

náklady definujeme jako:   

 

„Náklady jsou skutečností, která znamená snížení ekonomických užitků, projevující se 

úbytkem nebo snížením budoucí užitečnosti aktiv nebo nárůstem dluhů a vedoucí 

v daném období k poklesu vlastního kapitálu jiným způsobem než odčerpáním 

vlastníky.“ (6,s.101) 

 

Náklady můžeme použít jako měřítko spotřeby a práce zaměstnanců. Při vhodné 

evidenci nám poskytují informace o hospodaření podniku. Správný systém evidence 

nám umožňuje zjistit, co a za jakým účelem bylo spotřebováno, což je důležité pro 

správné rozhodování a řízení podniku. (5) 

 

Druhové členění nákladů 

Druhové členění má vliv na zabezpečení proporcí, stability a rovnováhy mezi 

potřebnými zdroji a jejich dodáním. Díky tomuto členění získáme jednoznačnou 

velikost spotřebovaných zdrojů. Může nám také pomoci při plánování a řízení 

potřebných výrobních činitelů.  

Členění z hlediska nákladových druhů: 

 Spotřebované nákupy, v kterých je například zahrnuta spotřeba energie a 

spotřeba materiálu. 

 Služby od externích dodavatelů zahrnují náklady na dopravu, překladatelské 

služby, odvoz odpadu, aj. 

 Osobní náklady představují náklady na mzdy zaměstnanců a společníků, 

zákonné sociální a zdravotní pojištění a sociální náklady zaměstnavatele. 
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 Daně a poplatky jsou rozděleny zvlášť na daň z příjmu právnických osob a 

ostatní daně. Patří sem mj. silniční daň, daň z převodu nemovitostí, atd. 

 Jiné provozní náklady obsahují dary, pokuty a penále, atd. 

 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, rezervy na výdaje 

v příštích obdobích a náklady, spojené s tvorbou opravných položek. 

 Finanční náklady zahrnující kurzové ztráty, úbytky cenných papírů a úroky. 

 Rezervy a opravné položky finančních nákladů  

 Mimořádné náklady obsahující např. škodu na majetku. 

 

Vlastnosti druhového členění 

Nákladové druhy vstupující z vnějšího okolí jsou charakterizovány třemi základními 

vlastnostmi: 

1) Jsou prvotní, tzn. jsou zobrazeny hned při vstupu do podniku. 

2) Protože vznikají spotřebou materiálu, výrobků nebo služeb od dalších subjektů, 

říkáme, že jsou externí. 

3) Považujeme je za náklady jednoduché, poněvadž je nelze dále dělit na 

jednodušší položky (7). 

 

Zdroje vstupních dat pro rozbor nákladů 

Informační zdroje, které jsou využívány při analýze nákladů, dělíme do několika 

základních skupin. Prvním základním zdrojem dat jsou účetní data získaná z účetních 

výkazů, vnitropodnikového účetnictví a výročních zpráv. Další skupinou jsou data 

čerpaná z podnikové statistiky a od vedoucích pracovníků. Také sem patří kvantitativní 

a kvalitativní údaje o aktivitách podniku a podklady o práci a mzdách. Data z vnějšího 

ekonomického prostředí podniku jsou posledním základním zdrojem dat pro rozbor 

nákladů. Začleňují se sem data z odborného tisku, výsledky státní statistiky a povinně 

zveřejňované údaje jiných podniků. 
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Metody pro rozbor nákladů 

Existují dva přístupy, které slouží pro rozbor nákladů: 

 Technická analýza, jenž používá k posouzení hospodářských skutečností 

metody, které pracují s kvantitativními hlavně účetními daty. Pro vyhodnocení 

výsledků je využito kvalitativní ekonomické posouzení. U technické analýzy 

jsou analyzovaná data zpracovávána zejména pomocí matematických a 

statistických postupů a modelů. 

 Fundamentální analýza, na rozdíl od technické analýzy, hodnotí hospodářské 

jevy pomocí znalostí vazeb, které existují mezi ekonomickými a 

mimoekonomickými činnostmi. Při fundamentální analýze je využíváno 

především kvalitativních dat. 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

Většina dat pro tuto část bakalářské práce je čerpána z vnitřního prostředí firmy 

Steripak, s.r.o. a ze zdrojů (8) a (9). V úvodu budou uvedeny základní informace o 

společnosti, následně bude provedena analýza nákladových položek, které byly získány 

z vnitřního účetnictví společnosti. Teoretická východiska potřebná pro tuto část jsou 

popsána v předchozí kapitole. 

2.1  Základní informace o společnosti 

Obchodní jméno:   Steripak, s.r.o. 

Sídlo:     Centrála Modřice 

Poděbradova 849, Modřice 664 42 

Pobočka Bratislava 

Sekurisova 16, Bratislava 841 02 

Internetové stránky:   www.steripak.cz 

     www.zdravotnicke-zasobovani.cz 

Zapsána:  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Brně  spis. zn. C, vložka 38010 

Datum zápisu:  5. října 2000 

IČ:  262 25 484 

Jednatel:    Vilém Švec (za spol. jedná a podepisuje) 

Základní kapitál:   100 000,- Kč (10) 

 

Předmětem podnikání je koupě zdravotnického zboží za účelem prodeje a následný 

prodej. Mezi hlavní předměty prodeje patří sterilizační obaly, chemické indikátory, 

sterilizátory a související sortiment. V nabídce je široké spektrum produktů určených 

pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou a kůže, dezinfekci ploch a povrchů a 

dezinfekci nástrojů. Pro veškeré dodávané přístroje společnost zároveň zajišťuje záruční 

i mimo záruční servis a likvidaci. 
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Organizační struktura firmy 

Struktura firmy je rozdělena do sedmi divizí. Jsou to divize: Vedení, Komunikační, 

Obchodní, Ekonomická, Skladu a logistiky, Kvality a kvalifikace, Vnějších vztahů. 

Hlavní divizí je divize Vedení, která se zabývá reprezentací firmy a rozhodováním o 

budoucích krocích firmy. Cílem této divize je vytvořit a udržet stabilní a prosperující 

podnik a od její práce se odvíjí činnost všech ostatních.  

 

Obchodní situace společnosti 

Společnost si za dobu svého působení na trhu sterilizačních a dezinfekčních prostředků 

získala výsadní postavení. Mezi hlavní zákazníky společnosti patří především 

nemocnice, přičemž se snaží rozšířit své produkty i k menším odběratelům 

např. prostřednictvím elektronického obchodu. Dobré jméno společnosti je založeno 

především na kvalitě nabízených produktů. Společnost vlastní několik certifikátů jakosti 

a spolupracuje s Českou společností pro sterilizaci, která garantuje nabízené produkty a 

materiál. Konkurence společnosti je velmi malá a v současné ekonomické situaci celé 

Evropy se nepředpokládá žádný významný vznik nových konkurentů. 

 

Informační technologie  

Ve společnosti jsou prostory kanceláří vybaveny osobními počítači. Každý zaměstnanec 

má k dispozici svůj osobní počítač, který je připojen na firemní server a laserové síťové 

tiskárny. Firemní server je umístěn v datovém rozvaděči v technické místnosti. 

Obchodní zástupci využívají při své práci notebooky, protože jejich práce spočívá 

v neustálém cestování. Na všech služebních počítačích je nainstalován operační systém 

MS Windows
®
 7 a MS Office 2007. Ochranu proti virům a malwaru zajišťuje software 

Microsoft Security Essentials.  

Firma pro svůj chod, plánování a řízení procesů využívá informační systém Altus Vario.  

Podnikový software Altus Vario se řadí do kategorie „all-in-one“ ERP/CRM systémů. 

Tento systém byl do firmy implementován na zakázku a přizpůsoben jejím potřebám. Je 

v souladu s legislativou Evropské unie. Obsahuje rozšiřitelný modulární systém, 

přičemž v současné době využívá základní moduly, jako jsou např. Adresář, Sklad, 
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Objednávky, aj. Ve všech modulech je podporována cizí měna a každý modul může 

pracovat i samostatně. Bezpečnost je zajištěna systémem uživatelských účtů, které jsou 

chráněny hesly. Dále jsou zaznamenávány veškeré změny v systému, změny 

systémových nastavení a export a import dat. Altus Vario je kompatibilní s MS Office, 

tiskové formuláře je možné upravovat v Accesu.(11) 

Počítačová síť byla navržena a implementována v roce 2002, kdy se společnost 

přestěhovala do nových prostor. Je tvořena metalickou kabeláží.  Aktivní síťové prvky 

jsou umístěny v datovém rozvaděči, kde se nachází i server. Správa počítačové sítě je 

zajišťována externí společností. Internetové vysokorychlostní připojení slouží pro 

komunikaci mezi zaměstnanci, klienty a dodavateli. Každý zaměstnanec má svůj 

firemní e-mail a v celé firmě je hojně využíván prvek Mozilla Thunderbird. Pro své 

internetové stránky a elektronický obchod firma využívá webhosting.  

Elektronický obchod byl vytvořen na základě požadavků externí společností jako 

krabicové řešení. Celkový vzhled vznikl na základě vytvořených šablon, které 

v konečném řešení byly upraveny podle představ společnosti. SEO optimalizace pro 

webové prohlížeče zajišťuje vyšší pozici při vyhledávání prostřednictvím prohlížečů a 

tím i vyšší návštěvnost. Elektronický obchod umožňuje vložit neomezený počet 

produktů, které jsou přehledně rozděleny do jednotlivých kategorií. Pro přehlednost je 

zde vytvořena také mapa stránek. Pro vytvoření objednávky prostřednictvím 

elektronického obchodu je nutná registrace. Objednávku je možné vyřídit i 

prostřednictvím faxu, e-mailu, telefonicky nebo osobně, také je ke spokojenosti 

zákazníka umožněno několik způsobů plateb. Řešení internetových stránek společnosti 

nepovažuji za nejlepší. Jsou velmi nepřehledné, obsahují velké množství reklam a téměř 

žádné informace o společnosti. Doporučila bych jejich inovaci. 

Archivace veškerých dat je prováděna na společném externím disku a na firemním 

serveru. Některé dokumenty se archivují i v tištěné podobě.  
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2.2  Analýza nákladových položek 

Tato část bakalářské práce obsahuje analýzu vybraných nákladových položek 

společnosti Steripak, s.r.o. Data jsou čerpána ze zdroje (12). Každý ukazatel je stručně 

popsán a jeho hodnoty jsou zobrazeny tabulkou i graficky. Následně je posouzeno, zda 

je možné určit trend dané časové řady. Pokud je nalezen trend dané časové řady, je 

provedeno vyrovnání hodnot a určena prognóza budoucího vývoje. Zpracování dat bylo 

provedeno pomocí zdroje (13). 

 

2.1.1 Náklady na služební cesty 

Náklady na služební cesty jsou dalším ukazatelem, který zpracuji pomocí časových řad 

a budu sledovat jeho vývoj. V níže uvedené tabulce ve čtvrtém sloupci můžeme vidět 

hodnoty nákladů na služební cesty v Kč za jednotlivá čtvrtletí v letech 2009 - 2011. 

Tyto náklady obsahují vydání za stravu, ubytování, silniční poplatky, atd. Ukazatel 

zahrnuje i náklady na zahraniční cesty, které jsou nejčastěji podnikány na Slovensko. 

Pátý sloupec tabulky zobrazuje první diference 1dt(y), které jsou vypočteny 

ze vzorce (1.16). Poslední sloupec obsahuje koeficienty růstu kt(y) získané podle 

předpisu (1.18). 

 

Tabulka č.1: Náklady na služební cesty v Kč 

Zdroj dat: Steripak, s.r.o., Zpracování: Vlastní 

t Roky Čtvrtletí yt 1dt(y) kt(y) 

1 

2009 

I. 218574 xxx xxx 

2 II. 174035 -44540 0,7962 

3 III. 136813 -37222 0,7861 

4 IV. 110655 -26158 0,8088 

5 

2010 

I. 128476 17821 1,1610 

6 II. 110397 -18079 0,8593 

7 III. 100108 -10288 0,9068 

8 IV. 88842 -11266 0,8875 

9 

2011 

I. 74688 -14154 0,8407 

10 II. 78531 3843 1,0515 

11 III. 69540 -8990 0,8855 

12 IV. 67017 -2523 0,9637 
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Základní charakteristiky 

Vzorcem (1.14) určíme průměr hodnot časové řady   , který je přibližně roven 

číslu 113 140 Kč. Vyjadřuje průměrné čtvrtletní náklady na služební cesty 

ve sledovaném období. Další základní charakteristikou je průměr prvních 

diferencí                .  Zjistíme ho ze vztahu (1.17). Jeho přibližná hodnota je -13 778 Kč, 

což znamená, že ve sledovaném období klesaly náklady na služební cesty průměrně 

o 13 778 Kč za čtvrtletí. Dále pomocí vzorce (1.19) zjistíme průměrný koeficient 

růstu           , který se přibližně rovná 0,898, takže můžeme říci, že náklady na služební 

cesty ve sledovaném období průměrně klesaly o 10,2% za čtvrtletí.  

 

Grafické znázornění 

Graf č.1 zaznamenává průběh nákladů na služební cesty v letech 2009 – 2011 

za jednotlivá čtvrtletí. Znázorněná časová řada je intervalová, proto je graf spojnicový. 

Na svislou osu jsou nanášeny hodnoty nákladů na služební cesty v desítkách tisíc Kč. 

Vodorovná osa představuje časovou posloupnost. 

 

 

Graf č. 1: Náklady na služební cesty  

Zdroj dat: Steripak, s.r.o., Zpracování: Vlastní 
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Subjektivní zhodnocení nákladů na služební cesty 

Už od začátku sledovaného období můžeme pozorovat pokles hodnot, který je na 

začátku razantnější a postupně se zpomaluje. Mírný nárůst můžeme vidět v prvním 

čtvrtletí roku 2010 oproti poslednímu čtvrtletí roku 2009, což bylo způsobeno vyššími 

náklady na zahraniční cesty. Další odchýlení od postupného poklesu vidíme ve druhém 

čtvrtletí roku 2011, přičemž náklady vzrostly oproti předchozímu období 

o přibližně 4 000 Kč, avšak tato hodnota je téměř zanedbatelná.  

 

Určení trendu a vyrovnání časové řady 

Jak je již zmíněno v subjektivním hodnocení, u časové řady zobrazující náklady 

na služební cesty pozorujeme klesající trend, což je patrné i z grafu č.1. Ovšem tento 

pokles se neustále zpomaluje a blíží se k určité hodnotě, tedy je omezen zdola. Je to 

dáno tím, že náklady na služební cesty nikdy nebudou nulové nebo dokonce záporné. 

Tedy nejvhodnější regresní funkcí pro vyrovnání této časové řady je modifikovaný 

exponenciální trend. Pomocí vzorce (1.8) určíme součty S1, S2 a S3, přičemž musí být 

dodržena podmínka, že zadaný počet hodnot musí být dělitelný třemi. Časovou řadu 

tedy rozdělíme na 3 součty o 4 prvcích, z čehož vyplývá, že m = 4. Získané součty pak 

dosadíme do vztahu (1.7), čímž získáme koeficienty regresní funkce. Pak podle 

předpisu (1.6) určíme odhad modifikovaného exponenciálního trendu        

 

                           t
, t = 1,2, ..., 12. 

 

Vhodnost zvolené funkce ověříme pomocí indexu determinance I
2
, který získáme podle 

vztahu (1.13). Jeho hodnota je v tomto případě rovna 0,886. Tato hodnota je velmi 

blízká jedné, proto budeme považovat zvolenou funkci za vhodnou pro vyrovnání. 

V
 
yrovnané hodnoty časové řady zachycuje tabulka č.2.  
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Tabulka č.2: Vyrovnané hodnoty nákladů na služební cesty v Kč. 

Zdroj dat: Steripak, s.r.o., Zpracování: Vlastní 

t Roky Čtvrtletí yt       

1 

2009 

I. 218574 185307 

2 II. 174035 167253 

3 III. 136813 151039 

4 IV. 110655 136478 

5 

2010 

I. 128476 123403 

6 II. 110397 111660 

7 III. 100108 101115 

8 IV. 88842 91645 

9 

2011 

I. 74688 83141 

10 II. 78531 75504 

11 III. 69540 68645 

12 IV. 67017 62486 

 

Prognóza 

Díky modifikovanému exponenciálnímu trendu se nám povedlo zadanou časovou řadu 

vyrovnat. Nyní můžeme určit i její budoucí vývoj tím, že dosadíme do získané rovnice 

funkce následující čtvrtletí, čímž získáme prognózu. 

 

                           13
 = 56930,6 

 

Lze tedy říci, že při stávajících podmínkách by náklady na služební cesty v prvním 

čtvrtletí roku 2012 dosáhly velikosti 56 930 Kč. Na následujícím grafu č.2 můžeme 

vidět souhrnně zadané hodnoty, vyrovnané hodnoty i prognózu velikosti nákladů na 

služební cesty v dalším čtvrtletí.  
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Graf č. 2: Vyrovnané hodnoty nákladů na služební cesty 

Zdroj dat: Steripak, s.r.o., Zpracování: Vlastní 

 

2.1.2 Průměrné náklady na jednu služební cestu 

Dalším ukazatelem jsou průměrné náklady na jednu služební cestu. Tyto data jsem se 

rozhodla zpracovat, poněvadž oslovování popř. komunikace s klienty, nabídka a prodej 

produktů a služeb i ověřování spokojenosti s jejich užíváním na těchto služebních 

cestách, to vše je jedním z nejdůležitějších aspektů fungování celé společnosti. 

Jednotlivé hodnoty jsou zachyceny v tabulce č.3, kde jsou v šestém sloupci zachyceny 

hodnoty průměrných nákladů na jednu služební cestu v Kč za jednotlivá čtvrtletí 

sledovaného období, označeny yt. Další sloupec obsahuje hodnoty prvních diferencí 

1dt(y), které jsme získali ze vztahu (1.16). Poslední sloupec zachycuje velikosti 

koeficientů růstu kt(y) vypočtené ze vztahu (1.18).  
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Tabulka č.3: Průměrné hodnoty nákladů yt na jednu služební cestu v Kč. 

Zdroj dat: Steripak, s.r.o., Zpracování: Vlastní 

t Rok Čtvrtletí 

Počty 

služebních 

cest 

Celkové 

náklady 
yt 1dt(y) kt(y) 

1 

2009 

I. 227 218574 963 x x 

2 II. 224 174035 777 -186 0,8069 

3 III. 196 136813 698 -79 0,8984 

4 IV. 203 110655 545 -153 0,7809 

5 

2010 

I. 225 128476 571 26 1,0475 

6 II. 222 110397 497 -74 0,8709 

7 III. 182 100108 550 53 1,1061 

8 IV. 186 88842 478 -72 0,8684 

9 

2011 

I. 216 74688 346 -132 0,7239 

10 II. 218 78531 360 14 1,0418 

11 III. 177 69540 393 33 1,0906 

12 IV. 174 67017 385 -8 0,9803 

 

Základní charakteristiky 

Pro tuto časovou řadu zjistíme její průměr hodnot    ze vzorce (1.15). Jeho velikost je 

přibližně rovna hodnotě 535,4, z čehož vyplývá, že průměrná hodnota nákladů na jednu 

služební cestu za jednotlivé kvartály ve sledovaném období činí 535 Kč. Dále podle 

předpisu (1.17) určíme průměr prvních diferencí                , který je pro pozorovanou 

časovou řadu roven -52,55. Lze tedy říci, že ve sledovaném období klesala velikost 

průměrných nákladů na jednu služební cestu průměrně o 53 Kč za čtvrtletí. Poslední 

základní charakteristikou je průměrný koeficient růstu            , který vyjádříme pomocí 

vzorce (1.19) a pro tuto časovou řadu je roven číslu 0,92. Z toho plyne, že ve 

sledovaném období se hodnota průměrných nákladů na jednu služební cestu průměrně 

snížila o 8% v každém čtvrtletí.  
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Grafické znázornění 

Vývoj průměrných nákladů na jednu služební cestu zobrazuje níže uvedený graf č.3. 

Daná časová řada je okamžiková a pro její zobrazení zvolíme spojnicový graf. Svislá 

osa znázorňuje velikost průměrných nákladů na jednu služební cestu za jednotlivá 

čtvrtletí sledovaného období 2009-2011. Vodorovná osa zachycuje časovou 

posloupnost. 

 

 

Graf č. 3: Průměrné hodnoty nákladů na jednu služební cestu. 

Zdroj dat: Steripak, s.r.o., Zpracování: Vlastní 

 

Subjektivní hodnocení průměrných nákladů na jednu služební cestu 

Na začátku sledovaného období má daný ukazatel výraznou klesající tendenci, ovšem 

v průběhu sledovaného období můžeme pozorovat postupné ustalování hodnot. Vývoj 

průměrných nákladů na jednu služební cestu se odvíjí od velikosti celkových nákladů na 

služební cesty za dané čtvrtletí, protože jak zobrazuje tabulka č.3, počty služebních cest 

zůstávají přibližně stejné a pohybují se kolem 200 služebních cest za čtvrtletí. Snížení 

počtu služebních cest za poslední dvě čtvrtletí sledovaného období bylo zapříčiněno 

tím, že každodenních služebních cest obchodních zástupců se účastnily pouze dvě 

osoby místo tří. Průběh velikosti nákladů na služební cesty je blíže popsán v předchozí 

kapitole.  
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Určení trendu a vyrovnání časové řady 

Jak je již dříve zmíněno v subjektivním hodnocení, tato časová řada má klesající trend, 

který se ovšem postupně ustaluje. Analyzované časová řada je tedy zdola omezená, což 

zdůvodníme tím, že průměrné náklady na jednu služební cestu budou vždy větší než 

nulové. Proto považuji za vhodné vyrovnat hodnoty této časové řady pomocí 

modifikovaného exponenciálního trendu. Odhad logistického trendu       zjistíme ze 

vztahu (1.6), přičemž potřebné součty S1, S2 a S3 získáme podle předpisu (1.8), pomocí 

kterých zjistíme ze vztahu (1.7) odhady koeficientů b1, b2 a b3. 

 

                                       

 

Vhodnost modifikovaného exponenciálního trendu pro vyrovnání daných hodnot 

ověříme pomocí indexu determinance I
2
 podle vztahu (1.13). Výsledná hodnota je rovna 

0,868, což je blízké jedné. Zvolený modifikovaný exponenciální trend tedy budeme 

považovat za vhodný pro vyrovnání. Zadané a vyrovnané hodnoty časové řady 

zobrazuje tabulka č.4. 

 

Tabulka č.4: Vyrovnané hodnoty průměrných nákladů na jednu služební cestu v Kč. 

Zdroj dat: Steripak, s.r.o., Zpracování: Vlastní 

t Roky Čtvrtletí yt       

1 

2009 

I. 963 848 

2 II. 777 776 

3 III. 698 710 

4 IV. 545 649 

5 

2010 

I. 571 595 

6 II. 497 545 

7 III. 550 499 

8 IV. 478 458 

9 

2011 

I. 346 420 

10 II. 360 385 

11 III. 393 354 

12 IV. 385 325 
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Prognóza 

Po nalezení vhodné regresní funkce pro vyrovnání hodnot časové řady a jejím 

vyrovnání, můžeme určit i prognózu dalšího vývoje. Odhad modifikovaného 

exponenciálního trendu po dosazení bude vypadat následovně. 

 

                                   

 

Takže při udržení stávajících podmínek a stálé vhodnosti modifikovaného 

exponenciálního trendu pro vyrovnání by velikost průměrných nákladů na jednu 

služební cestu byla přibližně rovna 299 Kč. Na grafu č.4 je zobrazen vývoj skutečných 

hodnot, dále můžeme vidět hodnoty vyrovnané pomocí modifikovaného 

exponenciálního trendu i prognózu pro další kvartál. 

 

 

Graf č. 4: Vyrovnané hodnoty průměrných nákladů na jednu služební cestu. 

Zdroj dat: Steripak, s.r.o., Zpracování: Vlastní 
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2.1.3 Náklady na služby 

Náklady na služby jsou v současné době ve společnosti Steripak, s.r.o. jedny z těch 

vyšších nákladových položek. Stejně jako u předchozích ukazatelů i tento budeme 

analyzovat za období tří let od roku 2009 za jednotlivá čtvrtletí. V těchto nákladech jsou 

zahrnuty náklady na úhradu služeb ostatních firem. V našem případě to jsou služby jako 

například odvoz odpadu, auditorské práce, malířské práce, půjčení vozů, atd. Jednotlivé 

hodnoty jsou zobrazeny ve čtvrtém sloupci následující tabulky č.5. Dále jsou opět 

uvedeny první diference 1di(y) získané ze vzorce (1.16) a koeficienty růstu ki(y) také 

vypočítány vzorcem (1.18). 

 

Tabulka č.5: Náklady na služby v Kč 

Zdroj dat: Steripak, s.r.o., Zpracování: Vlastní 

t Roky Čtvrtletí yt 1dt(y) kt(y) 

1 

2009 

I. 81153       xxx       xxx 

2 II. 98370 17217 1,212158 

3 III. 172299 73929 1,751542 

4 IV. 237628 65329 1,379159 

5 

2010 

I. 208837 -28791 0,878841 

6 II. 259410 50573 1,242165 

7 III. 214118 -45292 0,825405 

8 IV. 344467 130349 1,608769 

9 

2011 

I. 305605 -38862 0,887183 

10 II. 369414 63809 1,208795 

11 III. 468606 99192 1,268511 

12 IV. 510132 41527 1,088617 

 

Základní charakteristiky 

První základní charakteristikou je průměr hodnot časové řady   , který zjistíme ze 

vzorce (1.14). Jeho hodnota pro analyzovanou časovou řadu činí 272503,2, z čehož 

můžeme usuzovat, že ve sledovaném období průměrná velikost nákladů na služby byla 

přibližně 272 503 Kč. Další charakteristikou je průměr prvních diferencí, jenž zjistíme 

dle předpisu (1.17). Jeho hodnota vychází 38998,15, takže můžeme říci, že velikost 

nákladů ve sledovaném období průměrně za každé čtvrtletí vzrostla o 38 998 Kč. 

Rychlost vývoje dané časové řady zjistíme pomocí průměrného koeficientu růstu, který 
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vypočítáme vzorcem (1.19). V tomto případě je roven 1,1819. Tedy velikost nákladů ve 

sledovaném období průměrně vzrostla za každé čtvrtletí přibližně o 18%. 

 

Grafické znázornění 

Na spojnicovém grafu č.5 je znázorněn vývoj nákladů na služby během jednotlivých 

čtvrtletí let 2009 – 2011. Na svislé ose znázorňuje náklady na služby v desetitisících Kč. 

Vodorovná osa je časová. 

 

 

Graf č. 5: Náklady na služby 

Zdroj dat: Steripak, s.r.o., Zpracování: Vlastní 

 

Subjektivní zhodnocení nákladů na služby 

Na počátku sledovaného období byly náklady na služby nižší než 100 tisíc Kč za 

čtvrtletí. Ovšem společnost během sledovaného období začala čím dál více služeb 

využívat a jak je z níže uvedeného grafu patrné, náklady na služby ostatních firem 

rostou. Menší pokles můžeme vidět v první čtvrtletí roku 2010 a 2011. Pokles nákladů 

na počátku roku je v důsledku pozdní fakturace firem, které dané služby poskytují.  

 

Určení trendu a vyrovnání časové řady 

Jak již už bylo řečeno, daná časová řada vykazuje rostoucí trend. Tuto časovou řadu 

budeme vyrovnávat za celé časové období. U společnosti s růstem nabízených služeb 
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roste i potřeba poskytovaných služeb, proto u nákladů na služby předpokládáme růst i 

v budoucnosti, a tak pro vyrovnání zadané časové řady zvolíme regresní přímku. 

Vhodnost zvolené regresní funkce ověříme výpočtem indexu determinance 

ze vzorce (1.13). Výpočtem jsme získali hodnotu 0,905, která se blíží jedné, což 

dokazuje, že zvolená regresní funkce je vhodná pro vyrovnání dat. Pro zjištění odhadu 

regresní funkce       použijeme vztah (1.5), kde koeficienty b1  a b2 získáme z předpisu 

(1.3). Rovnice funkce pak vypadá následovně: 

 

                                    

 

Vyrovnané hodnoty nákladů na služby pomocí regresní přímky jsou níže uvedeny 

v tabulce č.6. 

 

Tabulka č.6: Vyrovnané hodnoty nákladů na služby v Kč. 

Zdroj dat: Steripak, s.r.o., Zpracování: Vlastní 

i t Roky Čtvrtletí yi       

1 1 

2009 

I. 81153 77653 

2 2 II. 98370 113081 

3 3 III. 172299 148508 

4 4 IV. 237628 183935 

5 5 

2010 

I. 208837 219362 

6 6 II. 259410 254790 

7 7 III. 214118 290217 

8 8 IV. 344467 325644 

9 9 

2011 

I. 305605 361071 

10 10 II. 369414 396499 

11 11 III. 468606 431926 

12 12 IV. 510132 467353 
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Prognóza 

Protože se podařilo zadaná data vyrovnat pomocí zvolené regresní funkce, je možné 

určit i prognózu budoucího vývoje. Dosazením do odhadnutého předpisu funkce 

získáme hodnotu nákladů na služby pro první čtvrtletí roku 2012.  

 

                                 

 

Nyní můžeme tvrdit, že při zachování dosavadní podmínek by velikost nákladů na 

služby za čtvrtletí byla 502 780 Kč. Níže uvedený graf č.6 zobrazuje zadané 

i vyrovnané hodnoty a prognózu pro první čtvrtletí roku 2012. Osa y zachycuje velikost 

nákladů v desítkách tisíc Kč a osa x je osou časovou.  

 

 

Graf č. 6: Vyrovnané hodnoty nákladů na služby  

Zdroj dat: Steripak, s.r.o., Zpracování: Vlastní 
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2.1.4 Náklady na telefon a poštovné 

Další sledovaný ukazatel jsou náklady na telefon a poštovné. Telefonní komunikace je 

ve společnosti hojně využívána a to pro komunikaci jak s odběrateli, tak s dodavateli. 

Prostřednictvím telefonu jsou vyřizovány objednávky zboží, pokud se vyskytnou, jsou 

řešeny různé problémy, domlouvány schůzky, aj. Prostřednictvím poštovného jsou 

rozesílány menší objednávky zboží formou dobírky, ovšem tento způsob začíná být 

nahrazován vlastní dopravou nebo dopravní firmou. V tabulce č.7 jsou opět ve čtvrtém 

sloupci uvedeny hodnoty nákladů na poštovné a telefon za jednotlivá čtvrtletí za 

roky 2009 – 2011. Další sloupec obsahuje první diference 1dt(y) zjištěné ze 

vzorce (1.16). Poslední sloupec tabulky zobrazuje koeficienty růstu kt(y) získané 

z předpisu (1.18). 

 

Tabulka č.7: Náklady na telefon a poštovné v Kč 

Zdroj dat: Steripak, s.r.o., Zpracování: Vlastní 

t Roky Čtvrtletí yt 1dt(y) kt(y) 

1 

2009 

I. 90796 xxx xxx 

2 II. 84982 -5814 0,936 

3 III. 91521 6539 1,0769 

4 IV. 90876 -646 0,9929 

5 

2010 

I. 80873 -10003 0,8899 

6 II. 84151 3279 1,0405 

7 III. 77092 -7059 0,9161 

8 IV. 74618 -2474 0,9679 

9 

2011 

I. 72846 -1772 0,9763 

10 II. 70385 -2460 0,9662 

11 III. 65488 -4897 0,9304 

12 IV. 63846 -1642 0,9749 

 

Základní charakteristiky 

Jako první základní charakteristiku určíme průměr časové řady    získaný podle 

předpisu (1.14), které se přibližně rovná hodnotě 78 956 Kč. Díky tomu můžeme říci, že 

průměrné náklady na telefon a poštovné za jednotlivá čtvrtletí ve sledovaném období 

byly 78 956 Kč. Další základní charakteristikou je průměr prvních diferencí                  , 

který vypočítáme ze vztahu (1.17). Průměr prvních diferencí ve sledovaném období je 
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přibližně – 2 450 Kč, takže můžeme říci, že náklady na telefon a poštovné v letech 2009 

až 2011 v jednotlivých čtvrtletích průměrně klesaly o 2 450 Kč. Jako poslední základní 

charakteristiku určíme průměrný koeficient růstu           . Jeho hodnota, kterou zjistíme 

ze vztahu (1.19), je 0,9685. Můžeme tedy tvrdit, že náklady na telefon a poštovné 

ve sledovaném období průměrně poklesly o 3,2% za čtvrtletí. 

 

Grafické znázornění 

Na následujícím grafu č.7 můžeme vidět vývoj nákladů na telefon a poštovné, které jsou 

vyneseny na svislé ose v tisících Kč. Náklady sledujeme za jednotlivé kvartály 

let 2009 – 2011, které jsou na ose vodorovné.  

 

 

Graf č. 7: Náklady na telefon a poštovné  

Zdroj dat: Steripak, s.r.o., Zpracování: Vlastní 

 

Subjektivní zhodnocení nákladů na telefon a poštovné 

Ve sledovaném období pozorujeme klesající tendenci hodnot nákladů za jednotlivá 

čtvrtletí s mírnými výkyvy v třetím čtvrtletí roku 2009 a ve druhém čtvrtletí roku 2010. 

V obou případech to bylo zapříčiněno menším nárůstem nákladů na poštovné. Kromě 

těchto se náklady na telefon a poštovné snižují. Jak můžeme vidět z tabulky, v prvním 

čtvrtletí sledovaného období byly náklady přibližně 90 tisíc korun. V posledním 

sledovaném čtvrtletí jsou tyto náklady menší než 65 tisíc korun. Tento vývoj je 
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způsoben zvyšujícím se zájmem komunikovat prostřednictvím internetu než 

telefonicky. Také nahrazování poštovních zásilek jinými způsoby dopravy má svůj vliv 

na tento vývoj.  

 

Určení trendu a vyrovnání časové řady 

Z grafického zobrazení i subjektivního hodnocení je patrné, že zadané hodnoty nákladů 

na telefon a poštovné vykazují klesající trend. Pro vyrovnání hodnot této časové řady 

použijeme pouze údaje za posledních šest čtvrtletí. Údaje za rok 2009 a první pololetí 

2010 budeme považovat za vzdálené, tudíž nemají vliv na naši analýzu. Protože náklady 

na telefon a poštovné nebudou klesat do nekonečna, ale jejich pokles se bude postupně 

ustalovat, zbylé hodnoty vyrovnáme pomocí logistického trendu. Opět ověříme, pomocí 

indexu determinance, zda námi zvolená regresní funkce těsně přiléhá k zadaným 

hodnotám. Výsledná hodnota, získaná ze vztahu (1.13) činí 0,953. Protože se index 

determinance velmi blíží jedné, budeme považovat vyrovnání regresní přímkou za 

vyhovující. Rovnici funkce získáme z předpisu (1.9), přičemž odhady koeficientů b1,b2 

a b3 zjistíme vzorcem (1.7). Výsledný odhad regresní funkce       vypadá následovně: 

 

       
 

                          
            

 

Zadané a vyrovnané hodnoty za jednotlivá čtvrtletí jsou zaznamenány v následující 

tabulce č.8. 

Tabulka č.8: Vyrovnané hodnoty nákladů na telefon a poštovné v Kč. 

Zdroj dat: Steripak, s.r.o., Zpracování: Vlastní 

t Roky Čtvrtletí yt        

1 
2010 

III. 77092 76632 

2 IV. 74618 75053 

3 

2011 

I. 72846 72971 

4 II. 70385 70269 

5 III. 65488 66841 

6 IV. 63846 62610 
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Prognóza 

Z určeného odhadu regresní funkce je nyní možné určit prognózu vývoje v dalším 

čtvrtletí.  

       
 

                          
         

 

Po dosazení získáváme hodnotu 57562,9. Můžeme tedy tvrdit, že při zachování 

stávajících podmínek i vhodnosti daného trendu, bude hodnota nákladů na telefon a 

poštovné činit 57 563 Kč. Průběh zadané časové řady, regresní funkce a prognózy je 

zobrazen na následujícím grafu č.8. 

 

 

Graf č. 8: Vyrovnané hodnoty nákladů na telefon a poštovné  

Zdroj dat: Steripak, s.r.o., Zpracování: Vlastní 
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2.1.5 Náklady na informační technologie 

Náklady na informační technologie zahrnují náklady na PC a správu sítě, náklady na 

software a náklady na webhosting. Náklady na PC a správu sítě představují hlavně 

aktualizace firemního serveru, servisní práce na síti a kamerovém systému. Náklady na 

software jsou vydávány hlavně na jeho upgrady a aktualizace ve firmě popř. nákup 

nového programového vybavení. Webhosting je využíván, jak pro internetové stránky, 

tak pro e-shop firmy. Ve čtvrtém sloupci tabulky č.9 jsou zapsány hodnoty celkových 

nákladů na informační technologie společnosti čtvrtletně v letech 2009 – 2011. Dále 

jsou uvedeny první diference 1dt(y) a koeficienty růstu kt(y). První diference zjistíme ze 

vzorce (1.16), koeficienty růstu podle vztahu (1.18). 

 

Tabulka č.9: Náklady na informační technologie v Kč 

Zdroj dat: Steripak, s.r.o., Zpracování: Vlastní 

t Roky Čtvrtletí yt 1dt(y) kt(y) 

1 

2009 

I. 86 175       xxx       xxx 

2 II. 722 570,6 636395,6 8,384921 

3 III. 472 403 -250168 0,653781 

4 IV. 611 793 139390 1,295066 

5 

2010 

I. 307 745 -304048 0,503021 

6 II. 444 645 136900 1,444849 

7 III. 479 279,3 34634,28 1,077892 

8 IV. 591 571,1 112291,9 1,234293 

9 

2011 

I. 298 154,8 -293416 0,504005 

10 II. 329 678 31523,24 1,105728 

11 III. 250 707,5 -78970,5 0,760462 

12 IV. 1 076 374 825666,5 4,293346 

 

Základní charakteristiky 

Jako první charakteristiku určíme průměr časové řady     podle vztahu (1.14). V tomto 

případě činí 472 591 Kč, tedy můžeme říci, že ve sledovaném období se průměrná 

hodnota nákladů na informační technologie pohybovala okolo 472 591 Kč. Pro výpočet 

dalších charakteristik jsou podstatné pouze první a poslední hodnoty analyzované 

časové řady, proto je nebudeme určovat, poněvadž díky nemonotónnímu vývoji časové 

řady by jejich hodnoty byly zkreslené a neměly by žádnou vypovídající hodnotu.  
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Grafické znázornění 

Níže uvedený graf č.9 zobrazuje vývoj nákladů za informační technologie za jednotlivé 

kvartály v letech 2009 – 2011. Na svislou osu jsou nanášeny náklady v desítkách 

tisíc Kč. Vodorovná osa zaznamenává časový průběh. 

 

 

Graf č. 9: Náklady na informační technologie  

Zdroj dat: Steripak, s.r.o., Zpracování: Vlastní 

 

Subjektivní zhodnocení nákladů na informační technologie 

Hned na začátku sledovaného období můžeme vidět extrémní nárůst nákladů na 

informační technologie. V druhém čtvrtletí roku 2009 oproti prvnímu čtvrtletí jejich 

hodnota vzrostla o více než 600 tisíc Kč. To bylo způsobeno v důsledku investic do 

správy sítě a PC. Tyto investice zůstávají i v dalších letech, kdy se pohybují v rozmezí 

300 až 600 tisíc Kč. V celém sledovaném období jsou náklady především spojeny 

s aktualizací serveru a servisními pracemi na síti. Jejich velikost je částečně ovlivněna 

rozhodnutím vedení. V posledním čtvrtletí se ale velikost nákladů vyšplhala přes jeden 

milion korun. To bylo způsobeno pozdním dodáním faktur za předchozí období roku 

2011, kdy se velikost nákladů pohybovala kolem 300 tisíc Kč. Také byl ve firmě 

nainstalován nový kamerový systém. 
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Určení trendu a vyrovnání časové řady 

Časová řada nevykazuje ve sledovaném období žádný trend pro vhodné vyrovnání 

hodnot. V celém sledovaném období můžeme vidět významné výkyvy hodnot, které by 

zkreslily vyrovnání hodnot. Také jsou jednotlivé náklady ovlivněny do jisté míry 

rozhodnutím vedení. Z těchto důvodů danou časovou řadu nemá smysl vyrovnávat. 

 

2.1.6 Náklady na režijní výdaje 

Režijní výdaje představují nákladovou položku, která zahrnuje náklady na kancelářské 

potřeby, elektromateriál, drobný spotřební materiál (tonery), drobný stavební 

materiál, aj. Jedná se tedy hlavně o spotřební materiál využívaný přímo uvnitř 

společnosti při každodenní práci především administrativních pracovníků. Velikost 

těchto nákladů je pro každé čtvrtletí let 2009-2011 zobrazena v tabulce č.10 ve čtvrtém 

sloupci yi. Následně jsou uvedeny hodnoty prvních diferencí 1di(y) získané 

ze vztahu (1.16) a koeficientů růstu ki(y), které zjistíme podle vzorce (1.18). 

 

Tabulka č.10: Náklady na režijní výdaje v Kč. 

Zdroj dat: Steripak, s.r.o., Zpracování: Vlastní 

t Roky Čtvrtletí yt 1dt(y) kt(y) 

1 

2009 

I. 125754 xxx xxx 

2 II. 85274 -40480 0,6781 

3 III. 68938 -16335 0,8084 

4 IV. 70472 1534 1,0223 

5 

2010 

I. 109753 39281 1,5574 

6 II. 71071 -38682 0,6476 

7 III. 83158 12087 1,1701 

8 IV. 97841 14683 1,1766 

9 

2011 

I. 70875 -26966 0,7244 

10 II. 87094 16218 1,2288 

11 III. 87259 166 1,0019 

12 IV. 60804 -26455 0,6968 
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Základní charakteristiky 

Nejdříve určíme průměr časové řady   , který vypočítáme ze vztahu (1.14). V tomto 

případě je jeho velikost rovna hodnotě 84 857, z čehož můžeme usoudit, že ve 

sledovaném období se průměrná hodnota nákladů na režijní výdaje pohybovala okolo 

84 857 Kč. Pro výpočet průměru prvních diferencí a koeficientů růstu jsou rozhodující 

první a poslední hodnoty analyzované časové řady. Z toho důvodu je nemá smysl 

interpretovat, protože analyzovaná časová řada nemá v tomto případě monotónní vývoj, 

tudíž by jejich hodnoty byly zkreslené a neměly by žádnou vypovídající hodnotu.  

 

Grafické znázornění 

Spojnicový graf č.10 znázorňuje průběh intervalové časové řady nákladů na režijní 

výdaje v tisících Kč. Na svislou osu jsou nanášeny jednotlivé hodnoty nákladů a 

vodorovná zachycuje jednotlivá čtvrtletí v daném časovém období. Dané hodnoty 

sledujeme od začátku roku 2009 do konce roku 2011.  

 

 

Graf č. 10: Náklady na režijní výdaje. 

Zdroj dat: Steripak, s.r.o., Zpracování: Vlastní 

 

Subjektivní zhodnocení nákladů na režijní výdaje 

Z jednotlivých hodnot režijních výdajů uvedených v tabulce č.10 a jejich grafického 

zobrazení je patrné, že jejich průběh nevykazuje žádný trend. Jednotlivé výkyvy jsou 
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způsobeny tím, že jednotlivé položky, za které jsou tyto náklady vynaloženy, jsou vždy 

nakoupeny jednorázově ve větším množství. Jejich nákup se tedy odvíjí od velikosti 

jejich spotřeby, která je velmi ovlivněna náhodou. 

 

Určení trendu a vyrovnání časové řady 

Časová řada zaznamenává během sledovaného vývoje, a neustále kolísá kolem určité 

hodnoty. Ve sledovaném období tedy nelze určit trend pro vhodné vyrovnání hodnot. 

Proto danou časovou řadu nemá smysl vyrovnávat. 

 

2.1.7 Náklady na opravy 

Tento ukazatel zachycuje náklady na opravy a údržbu firemního vybavení a budovy a 

na opravy a údržbu firemních vozidel. Budova společnosti se nachází v Modřicích na 

ulici Poděbradova. V budově společnost využívá prostory pro kanceláře a sklad. 

Kanceláře zahrnují i zasedací místnost, kuchyňku a toalety. Služební vozy využívají 

obchodní zástupci každý den na svých služebních cestách a přednáškách ve 

zdravotnických zařízeních. Tabulka zachycuje náklady na opravy za jednotlivé kvartály 

let 2009 – 2011. Dále jsou uvedeny první diference 1dt(y), které získáme 

z předpisu (1.16). A ze vztahu (1.18) zjistíme hodnoty v posledním sloupci, které 

zobrazují koeficienty růstu kt(y). 

Tabulka č.11: Náklady na opravy v Kč 

Zdroj dat: Steripak, s.r.o., Zpracování: Vlastní 

t Roky Čtvrtletí yi 1dt(y) kt(y) 

1 

2009 

I. 21109 xxx xxx 

2 II. 39029 17920 1,849 

3 III. 65644 26615 1,6819 

4 IV. 61979 -3665 0,9442 

5 

2010 

I. 115376 53397 1,8615 

6 II. 127504 12128 1,1051 

7 III. 123394 -4110 0,9678 

8 IV. 135160 11767 1,0954 

9 

2011 

I. 151770 16610 1,1229 

10 II. 147122 -4649 0,9694 

11 III. 156385 9263 1,063 

12 IV. 177767 21382 1,1367 
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Základní charakteristiky 

Jako první základní charakteristiku určíme pomocí vzorce (1.14) průměr hodnot    

analyzované časové řady. Výsledkem pro zadané hodnoty je 110186,4. Nyní můžeme 

říci, že během sledovaného období byla průměrná hodnota nákladů na opravy přibližně 

rovna 110 186 Kč za čtvrtletí. Další charakteristikou je průměr prvních diferencí, který 

zjistíme ze vztahu (1.16) a který je pro tuto časovou řadu roven hodnotě 14241,62. Lze 

tedy tvrdit, že ve sledovaném období vzrostla hodnota nákladů na opravy v každém 

čtvrtletí průměrně o 14 241 Kč. Jako poslední určíme průměrný koeficient růstu získaný 

dle předpisu (1.18). Hodnota průměrného koeficientu pro tuto časovou řadu činí 1,2137. 

Nyní můžeme říci, že velikost nákladů na opravy ve sledovaném období průměrně 

v každém čtvrtletí vzrostla přibližně o 21%. 

 

Grafické znázornění 

Průběh intervalové časové řady nákladů na opravy zobrazíme spojnicovým grafem č.11, 

na jehož svislé ose jsou vynášeny hodnoty nákladů v tisících Kč. Vodorovná osa 

ukazuje období, ve kterém náklady na opravy sledujeme, tedy čtvrtletí za roky         

2009 – 2011.  

 

 

Graf č. 11: Náklady na opravy  

Zdroj dat: Steripak, s.r.o., Zpracování: Vlastní 
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Subjektivní zhodnocení nákladů na opravy 

Jak můžeme vidět v tabulce č.11 i na grafickém zobrazení ukazatele, náklady na opravu 

mají rostoucí tendenci. Jednak je to způsobeno rozšiřováním poskytovaných služeb, ke 

kterým jsou potřeba různé technologie a prostředky, které s postupným opotřebením 

potřebují opravit, a jednak nákupem zařízení pro modernizace a různé inovace ve 

vlastním prostředí firmy, které jsou také poruchové. Ovšem růst se pomalu ustaluje, 

protože stará zařízení jsou vyřazena z provozu a nahrazena novými.  

 

Určení trendu a vyrovnání časové řady 

Ze subjektivního hodnocení i grafického znázornění je patrné, že ukazatel má rostoucí 

tendenci. A protože nepředpokládáme, že by hodnoty nákladů na opravy stoupaly do 

nekonečna, ale budou se po jisté době ustalovat a blížit se určité hodnotě, tak pro 

vyrovnání této časové řady zvolíme modifikovaný exponenciální trend. Abychom mohli 

použít daný trend, musí být počet pozorovaných hodnot dělitelný třemi. Náklady na 

opravy budeme analyzovat za celé sledované období, a jelikož můžeme danou časovou 

řadu rozdělit na tři součty o čtyřech prvcích, tedy m = 4, je požadovaná podmínka 

splněna. Odhad modifikovaného exponenciálního trendu      , který získáme ze vztahu 

(1.6). Výsledný odhad       lze zapsat ve tvaru: 

 

                                             

 

Zda vyrovnání zvolenou regresní funkcí je vhodné ověříme pomocí indexu 

determinance I
2
, který vypočítáme ze vztahu (1.13). Poněvadž je jeho výsledná hodnota 

0,9296 velmi blízká jedná, je zvolená regresní funkce vhodná pro vyrovnání hodnot 

časové řady.
 
Zadané a vyrovnané hodnoty jsou zaznamenány v tabulce č.12. 
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Tabulka č.12: Vyrovnané hodnoty nákladů na opravy v Kč. 

Zdroj dat: Steripak, s.r.o., Zpracování: Vlastní 

t Roky Čtvrtletí yt       

1 

2009 

I. 21109 324 

2 II. 39029 35791 

3 III. 65644 64336 

4 IV. 61979 87309 

5 

2010 

I. 115376 105799 

6 II. 127504 120680 

7 III. 123394 132657 

8 IV. 135160 142296 

9 

2011 

I. 151770 150054 

10 II. 147122 156298 

11 III. 156385 161323 

12 IV. 177767 165368 

 

Prognóza 

Díky modifikovanému exponenciálnímu trendu bylo možné vyrovnat hodnoty zadané 

časové řady. Nyní můžeme ze získaného předpisu odhadu regresní funkce stanovit 

prognózu pro následující čtvrtletí.  

                                   168622,8
 

 

Lze tedy tvrdit, že při zachování stávajících podmínek a při stálé vhodnosti zvolené 

regresní funkce, by náklady na opravy v prvním čtvrtletí roku 2012 dosáhly hodnoty 

168 623 Kč. Vyrovnané a zadané hodnoty daného ukazatele a prognózu jeho budoucího 

vývoje zobrazuje následující graf č.12. 
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Graf č. 12: Vyrovnané hodnoty nákladů na opravy  

Zdroj dat: Steripak, s.r.o., Zpracování: Vlastní 
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3 NÁVRHY ŘEŠENÍ  

3.1 Zhodnocení společnosti 

Dlouhodobým cílem společnosti je udržení si výsadního postavení na trhu 

zdravotnických a sterilizačních potřeb. Za dobu svého působení si získala dobré jméno, 

avšak ze strany vedení je neustálá snaha o zlepšování služeb ke spokojenosti zákazníka 

a zlepšení konkurenceschopnosti, přestože má společnost méně než deset hlavních 

konkurentů. Dobré postavení společnosti na trhu souvisí i s jejím důrazem na kvalitu, 

což dokazuje zastupováním významných evropských firem. 

U společnosti pozorujeme snahu v dlouhodobém horizontu o dosahování co 

nejefektivnějšího řízení zásob a pohledávek. Řízení zásob se odvíjí od velikosti na ně 

vynaložených nákladů a jejich dalšího vývoje. Jak je z analýzy nákladů společnosti 

patrné, společnost od svého vzniku značně navýšila využívání informačních technologií 

pro celkový chod firmy, i komunikace prostřednictvím telefonu a pošty má klesající 

trend v důsledku zvýšení využívání internetu a zavedení elektronického obchodu. Díky 

elektronickému obchodu se snižuje i počet služebních cest ke klientům, poněvadž 

klienti si mohou zboží prohlédnout právě jeho prostřednictvím. Rozvoj využívání 

informačních technologií se předpokládá i nadále a to nejen prostřednictvím internetové 

sítě pro prezentaci společnosti, ale i v prostředí společnosti pro řízení činností a jako 

podpora pro rozhodování. 

S růstem poskytovaných služeb roste i potřeba využívat služeb ostatních společností, 

na jejichž úhradu byla firma nucena si vzít úvěr. Tato situace byla způsobena vysokým 

nárůstem pohledávek firmy, čímž vznikl nedostatek financí. Tento problém je 

v současné době pro budoucí činnost společnosti klíčový. Můžeme tedy předpokládat 

zvýšenou kontrolu veškerých nákladů společnosti a možnost jejich snižování.  

Současnou situaci ve společnosti po subjektivním zhodnocení ukazatelů můžeme 

považovat za stabilní a v celém sledovaném období můžeme vidět celkový rozvoj a 

rozšiřování působnosti společnosti. 
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3.2   Dosažení stanovených cílů práce  

Závěrečnou částí praktické kapitoly je zhodnocení, do jaké míry bylo dosaženo 

na začátku stanovených cílů. Hlavním cílem byla analýza vybraných ukazatelů 

společnosti Steripak, s.r.o. Pro danou analýzu jsem si vybrala jako ukazatele některé 

nákladové položky společnosti. Náklady jsem zvolila z toho důvodu, protože sledování 

jejich hodnot je pro každou společnost velmi důležité. Při pozorování chování 

nákladových položek a jejich očekávané velikosti v budoucnu je možné jejich velikost 

ovlivnit, aby nepřesahovala velikost výnosů, čímž lze zajistit zisk společnosti. Pro 

srozumitelnost celkové analýzy jsou v úvodu uvedeny základní teoretické poznatky, 

které jsou nezbytné pro zpracování časových řad.  

Samotná analýza jednotlivých ukazatelů je zpracována v praktické části. Nejdříve bylo 

nutné vybraná data zpracovat. U každého ukazatele najdeme slovní popis jeho 

významu. Následně jsou přímo jednotlivé hodnoty přehledně zpracovány v tabulkách a 

zobrazeny na jednotlivých grafech, kde můžeme vidět jejich vývoj. 

Popis, grafické zobrazení a i přímo jednotlivé hodnoty ukazatelů byly důležité 

pro subjektivní hodnocení a nalezení trendu časové řady. Ne každý ukazatel vykazoval 

nějaký trend, ale spíše kolísal kolem nějaké hodnoty, a proto ho nebylo možné vyrovnat 

jako např. náklady na informační technologie. Ovšem většina ukazatelů vykazovala 

nějaký trend, díky čemuž bylo možné určit vhodnou regresní funkci pro vyrovnání. 

Díky získání odhadu regresní funkce a následnému vyrovnání původních hodnot, bylo 

možné u některých ukazatelů určit i prognózu budoucího vývoje, což je hlavní výhodou 

analýzy pomocí časových řad. Zadané hodnoty, vyrovnané hodnoty i prognóza jsou 

u vyrovnaných ukazatelů zobrazeny v tabulce i graficky.  

Posledním dílčím cílem bylo zhodnocení dosažení stanovených cílů. Z předchozího 

textu vyplývá, že u vybraných ukazatelů společnosti Steripak, s.r.o. se podařilo učinit 

analýzu pomocí časových řad s tím, že u některých ukazatelů bylo dosaženo vyrovnání 

jejich hodnot a určení budoucího vývoje. V úvodu stanovené cíle tedy byly v bakalářské 

práci splněny. 
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3.3   Vlastní návrhy řešení 

 Pro každou firmu je důležité sledovat vývoj pro ni podstatných ukazatelů, aby jej mohli 

zhodnotit a v případě nepříznivého vývoje udělat potřebná opatření. Ovšem nákladové 

položky jsou pro každou společnost stěžejní i pro Steripak, s.r.o.  

Aby společnost dosáhla zisku, měla by kontrolovat výši nákladů a při stálém růstu se 

snažit jejich velikost zmenšit. Jak je patrné z analýzy v praktické části této bakalářská 

práce, rostoucí trend vykazují náklady na služby ostatních firem a současný trend 

očekáváme i v budoucnu, a proto bych doporučila se snažit jejich velikost alespoň 

ustálit. Jedním z možných způsobů je nalezení nových partnerů, které nabízejí své 

služby za nižší ceny. Dále by bylo dobré pokusit se eliminovat využívání služeb, které 

nejsou významné pro činnost společnosti. Dalším ukazatelem s rostoucí tendencí jsou 

náklady na opravy, ovšem jejich vývoj je spojen s rozrůstáním se společnosti a postupně 

se ustaluje.  

Zajímavý vývoj můžeme vidět u nákladů na informační technologie. Zde je důležité se 

zamyslet, zda nákupy nových technologií jsou opravdu potřebné a jestli jejich 

pořízením společnost více získá, než ztratí. Také je zde důležitý výběr partnerů pro 

instalaci a správu IT. Zde by hlavním faktorem pro rozhodování měla být kvalita, 

správné navržení a bezpečnost IS/IT.  

Ostatní zkoumané ukazatele mají klesající tendenci a tedy i příznivý vývoj pro 

společnost, proto není nutné dělat žádná opatření, ovšem doporučuji je stále sledovat. 
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývala analýzou vybraných ukazatelů firmy Steripak, s.r.o. 

na základě časových řad. Pro tuto analýzu byly zvoleny nákladové položky společnosti, 

abych zhodnotila její hospodaření s finančními prostředky. Sledování historického 

vývoje velikosti nákladů a jejich tendence v budoucnu je zásadní pro vedení společnosti 

i pro rozhodování o jejích budoucích činnostech. Při řízení nákladových položek je 

důležité, aby velikost nákladů byla nižší než velikost výnosů, čímž je zajištěn kladný 

hospodářský výsledek společnosti.  

Jednotlivé nákladové položky byly sledovány v období let 2009-2011 za jednotlivá 

čtvrtletí. Analyzované ukazatele byly zobrazeny graficky, poté následovalo jejich 

subjektivní zhodnocení, byly určeny základní charakteristiky dané časové řady, a pokud 

to bylo možné, vyrovnání pomocí vhodně zvolené regresní funkce a určení prognózy 

budoucího vývoje v prvním čtvrtletí roku 2012.  Prognóza pro delší časové období 

nemá smysl, protože analýza pomocí časových řad nezohledňuje vnější vlivy. Také pro 

platnost předpokládaného vývoje je nutné zachování stávajících podmínek a zachování 

vhodnosti vybrané regresní funkce pro vyrovnání dané časové řady.  

U vybraných ukazatelů společnosti Steripak, s.r.o. se podařilo učinit analýzu a téměř 

u všech se povedlo i vyrovnání jejich hodnot a určení budoucího vývoje, tedy určení 

hodnoty ukazatele v první čtvrtletí roku 2012. Bakalářská práce zahrnuje i celkové 

zhodnocení hospodaření společnosti a doporučení pro zachování případně zlepšení 

současného uspokojujícího vývoje společnosti. V úvodu stanovených cílů tedy bylo 

v bakalářské práci dosaženo. 
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