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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá posouzením vybraných finančních ukazatel] společnosti 

pomocí finanční analýzy a statistických metod, na jejichž základE poté hodnotí stávající 

situaci společnosti. Diplomová práce je rozdElena do tUí částí. Teoretická část obsahuje 

problematiku potUebnou pro zpracování analytické části. ůnalytická část je zamEUena na 

analýzu vybraných ukazatel] a následnou aplikaci statistických metod k predikci jejich 

budoucího vývoje a k odhalení závislosti mezi vybranými ukazateli. Poslední část 

formuluje možná Uešení problém] zp]sobených finančními ukazateli, které nedosahují 

požadovaných hodnot. 

KLÍČOVÁ SLOVů 
finanční analýza, analýza časových Uad, regresní funkce, korelační analýza, predikce 

ABSTRACT 

Master's thesis deals with the assessment of selected financial indicators of the company 

through a financial analysis and statistical methods, on the basis of which then evaluates the 

current situation of the company. The thesis is divided into three parts. The theoretical part 

contains the issues necessary for the analytical part. The analytical part is focused on the 

analysis of selected indicators and the subsequent application of statistical methods to 

predict their future development and to detect dependencies between the indexes. The last 

part formulates possible solutions to problems caused by financial indicators that do not 

reach the required values. 
 

KEY WORDS 
financial analysis, time series analysis, regression function, correlation analysis, 

prediction  
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ÚVOD 

PUedkládána diplomová práce se vEnuje posouzení vybraných finančních ukazatel] 

společnosti využitím metod finanční analýzy a statistických metod, na jejichž základE 

budou následnE uvedeny návrhy na zlepšení ekonomické situace společnosti. 

Diplomová práce se skládá ze tUí hlavních částí. Teoretická část, která je první částí práce, 

zahrnuje úvod do finanční analýzy, kde jsou poté uvedeny vybrané ukazatele a potUebné 

vzorce. Poté následuje statistická teorie, která zahrnuje popis časových Uad, regresní a 

korelační analýzy, včetnE potUebných výpočt]. 

Na teoretickou část navazuje analytická část, ve které jsou aplikovány podklady 

zpracované v teoretické části. V úvodu je obsaženo krátké pUedstavení společnosti, včetnE 

její historie a výrobního programu. Poté následuje zpracování finanční analýzy, tedy jsou 

provedeny výpočty vybraných ukazatel] uvedených v teoretické části práce. Pro tyto 

vybrané je následnE zpracována statistická analýza, včetnE určení predikce jejich 

budoucího vývoje prostUednictvím využití regresní analýzy. Součástí praktické části je 

také korelační analýza, které budou podrobeny vybrané dvojice ukazatel]. Cílem bude 

určit, zda mezi tEmito ukazateli existuje vazba. ZávEr analytické části je tvoUen celkovým 

zhodnocením analyzovaných ukazatel]. 

Poslední část práce obsahuje vlastní návrhy na zlepšení současné situace společnosti. 

Návrhy budou formulovány na základE výsledk] provedených analýz v pUedchozí části.  

Na základE požadavku vedení společnosti, nebude její název v této práci uvádEn. Místo 

toho bude použito označení „společnost XY, a. s.“ 
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CÍLE PRÁCE, METODY ů POSTUPY ZPRůCOVÁNÍ 

Tato kapitola popisuje cíle, kterých by tato diplomová práce mEla dosáhnout. Dále jsou 

zde popsány metody, pomocí kterých bude dosaženo stanovených cíl]. 

Cíle práce 

Cílem diplomové práce je posouzení vybraných ukazatel] společnosti XY, a. s. využitím 

časových Uad, regresní analýzy a korelační analýzy. Pomocí regresní analýzy predikovat 

budoucí vývoj ukazatel] dané společnosti. Na základE výsledk] z provedených analýz 

budou navržena možná opatUení vedoucí ke zlepšení ekonomické situace společnosti. 

Metody a postupy zpracování 
První část práce obsahuje teoretická východiska nezbytná pro zpracování práce, která 

byla zpracována dle odborné literatury. Teoretická část se zaobírá finanční teorií  

a statistickou teorií. Ve finanční teorii jsou popsány pomErové ukazatele, rozdílové 

ukazatele a soustavy vybraných ukazatel]. Statistická teorie zahrnuje časové Uady, 

regresní analýzu a korelační analýzu. 

Druhá, analytická část, se zabývá analýzou společnosti XY, a. s., kde v úvodní části jsou 

informace o této společnosti. Následují výpočty vybraných finančních ukazatel], jejich 

časové Uady jsou poté vyrovnány pomocí vhodné regresní funkce na jejímž základE je 

uvedena predikce jejich možného vývoje v následujících dvou letech. Součástí praktické 

části je také korelační analýza vybraných ukazatel].  

Poslední část práce je vEnována návrh]m, které mohou vést ke zlepšení současné situace 

společnosti. PUedložené návrhy vycházejí z praktické části práce. 

Vstupní data pro výpočty byla získána z poskytnutých účetních výkaz] společnosti, 

zejména z rozvahy a výkazu zisku a ztráty od roku 2008 do roku 2016. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKů 

Následující část práce je zamEUena na teoretické základy, týkající se finanční a statistické 

analýzy. Ve finanční části je nejprve vysvEtlena problematika finanční analýzy a poté 

zdroje vstupních dat. NáslednE je Uešena problematika pomErových a rozdílových 

ukazatel] a také soustav vybraných ukazatel]. Statistická část pak Ueší problematiku 

časových Uad, regresní a korelační analýzy. Součástí této části práce jsou také vzorce  

a postupy, které jsou aplikovány v praktické části práce. 

1.1 Finanční teorie 

Finanční analýza komplexnE hodnotí finanční situaci společnosti. Základem pro toto 

hodnocení jsou kvalitní a komplexní vstupní data, a to pUedevším z účetních výkaz]. 

Podstatou finanční analýzy je provEUení finančního zdraví společnosti a vytvoUení základu 

pro sestavení finančního plánu. Finanční analýza hodnotí situaci společnosti ve vztahu 

k minulosti, pracuje tedy s historickými daty (1). 

Výsledky finanční analýzy nezajímají jen manažery, kterým slouží jako základ pro 

rozhodování do budoucna, ale také investory, obchodní partnery, státní instituce, 

zamEstnance, auditory, konkurenty a tak dále. Každá z tEchto jmenovaných skupin 

požaduje jiný druh informace. NapUíklad vEUitelé se budou zajímat o likviditu svých 

obchodních partner]. Vlastníky bude zajímat pUedevším rentabilita vloženého kapitálu. 

Stát bude mít zájem na tom, zda společnost tvoUí zisk a odvádEt danE. Konkurenti naopak 

využívají tyto výsledky k inspiraci a proč se jiné společnosti daUí lépe. ZamEstnanci 

budou mít naopak zájem na výši mezd (1). 

1.1.1 Zdroje dat finanční analýzy 

Pro kvalitní zpracování finanční analýzy a dosažení relevantních výsledk], je potUeba 

získání dat. Základními zdroji tEchto dat jsou účetní výkazy společnosti, a to rozvaha, 

výkaz zisku a ztráty a pUehled o penEžních tocích neboli cash flow (1). 

Rozvaha 

Rozvaha je základním účetním výkazem, který zobrazuje majetek společnosti, tedy aktiva 

a zdroje jeho financování, tedy pasiva. Zpravidla se sestavuje ke konci roku, respektive 

k poslednímu dni každého roku. U aktiv a pasiv musí platit bilanční rovnice, tedy  



13 
 

že aktiva, respektive jejich hodnota se musí rovnat hodnotE pasiv. Položky aktiv se dále 

člení na stálá aktiva, obEžná aktiva a časové rozlišení aktiv. Položky pasiv se pak člení 

na vlastní zdroje, cizí zdroje a časové rozlišení pasiv (2). 

Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty je pUehled o nákladech, výnosech a výsledku hospodaUení 

společnosti za určité období. Zachycuje tedy pohyb náklad] a výnos]. Pomocí výkazu 

zisku a ztráty lze zjistit, jaký vliv mEly jeho položky na výsledek hospodaUení. V jeho 

struktuUe lze najít nEkolik výsledk] hospodaUení lišících se dle náklad] a výnos], které 

vstupují do jejich struktury. Nejd]ležitEjší položkou výkazu je provozní výsledek 

hospodaUení, které reflektuje schopnost firmy vytváUet zisk ze své hlavní činnosti. 

Výsledný čistý zisk se nerovná skutečnému stavu penEžních prostUedk] získaných 

v daném účetním období. Je to dáno tím, že se nákladové a výnosové položky neopírají  

o skutečné penEžní toky (2). 

Cash flow 

Cash flow neboli pUehled o penEžních tocích je pomErnE novým a krátce používaným 

výkazem ve finanční analýze. Slouží k posouzení skutečné finanční situace společnosti, 

podává tedy informace o pUíjmech a výdajích penEžních prostUedk] a penEžních 

ekvivalent]. Mezi penEžní prostUedky patUí peníze v hotovosti, peníze na bankovním účtu, 

ceniny a peníze na cestE. Do penEžních ekvivalent] se Uadí krátkodobý likvidní majetek. 

Výkaz cash flow je rozdElen do tUí základních částí, a to: provozní, investiční a finanční 

činnost (2). 

1.1.2 ůnalýza pomErových ukazatel] 

ůnalýza pomErových ukazatel] je nejčastEji používanou metodu finanční analýzy, která 

vychází ze základních účetních výkaz]. PomErový ukazatel se vypočítá jako pomEr dvou 

či nEkolika položek účetních výkaz]. Mezi nejpoužívanEjší pomErové ukazatele patUí níže 

uvedené (2). 

1.1.2.1 Ukazatele likvidity 

Likvidita vyjadUuje schopnost určité složky se rychle a bez velké ztráty hodnoty pUemEnit 

na penEžní hotovost. Nedostatek likvidity vede k tomu, že společnost není schopna využít 

ziskových pUíležitostí, které se bEhem podnikání naskytnou a také není schopna hradit své 
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bEžné závazky, což vede k její platební neschopnosti. Lze konstatovat, že podmínkou 

solventnosti je likvidita (2).  

Na výši hodnoty likvidity nahlíží každá cílová skupina rozdílnE. Vlastníci společnosti 

budou upUednostOovat nižší hodnotu likvidity, nebo[ vysoká likvidita znamená vázanost 

finančních prostUedk] v aktivech, což má za následek snižování rentability vlastního 

kapitálu. Naopak zákazníci a dodavatelé upUednostOují vyšší hodnotu likvidity, která dává 

jistotu toho, že společnost dostojí svým závazk]m (2).  

Obecný tvar likvidity lze vyjádUit jako pomEr toho, čím možno platit k tomu, co je nutno 

platit. Dle likvidnosti jednotlivých položek se ukazatele likvidity rozlišují na tUi níže 

uvedené stupnE (2).  

Okamžitá likvidita 

Okamžitou neboli penEžní likviditou, je označována likvidita 1. stupnE a mEUí schopnost 

společnosti hradit své právE splatné dluhy. Do výpočtu vstupují jen ty nejlikvidnEjší 

položky rozvahy a vypočte se jako (2):  

 頚倦欠兼:件建á 健件倦懸件穴件建欠 噺 計堅á建倦剣穴剣決ý 血件欠券č券í 兼欠倹結建結倦計堅á建倦剣穴剣決é 権á懸欠権倦検  ┻ (1.1) 

V čitateli zlomku jsou peníze v hotovosti, na bEžných účtech a krátkodobý finanční 

majetek, tedy obchodovatelné cenné papíry. Pro ČR je doporučenou hodnotou ukazatele 

alespoO 0,Ň (3).  

Pohotová likvidita 

Za pohotovou likviditu bývá označována likvidita Ň. stupnE, která eliminuje vliv zásob, 

jakožto nejménE likvidní část obEžného majetku. Vypočte se jako (3): 

 鶏剣月剣建剣懸á 健件倦懸件穴件建欠 噺 頚決ě:券á 欠倦建件懸欠 伐 権á嫌剣決検計á建倦剣穴剣決é 権á懸欠権倦検  ┻ (1.2) 

Optimální hodnota ukazatele se pohybuje v rozmezí 1 až 1,5. Pokud je hodnota pohotové 

likvidity výraznE nižší než hodnota bEžné likvidity, pak společnost drží velké množství 

zásob (3). 

BEžná likvidita 

Za bEžnou likviditu je považována likvidita ň. stupnE a udává, kolikrát obEžná aktiva 

pokrývají krátkodobé závazky. Lépe Uečeno: vypovídá o tom, jak by byla společnost 
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schopna uspokojit své vEUitele, kdyby promEnila veškerá svá aktiva v daném okamžiku 

za hotovost. Vztah pro výpočet bEžné likvidity je následující (2). 

 稽ě:券á 健件倦懸件穴件建欠 噺  頚決ě:券á 欠倦建件懸欠計堅á建倦剣穴剣決é 権á懸欠権倦検 ┻ (1.3) 

Čím vyšší hodnota ukazatele je, tím je pravdEpodobnEjší zachování platební schopnosti 

společnosti. Optimální hodnota tohoto ukazatele se pohybuje v rozmezí 1,5 – Ň,5, avšak 

v nEkterých literaturách se uvádí hodnota Ň (2). 

1.1.2.2 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability neboli ziskovosti pomEUují zisk s výší zdroj], na jehož vytvoUení 

byly vynaloženy. Ukazují, jak je společnost schopna vytváUet nové zdroje a dosahovat 

zisku pomocí již investovaného kapitálu. K výpočtu se nejčastEji vychází z výkazu zisku 

a ztráty a z rozvahy. Obecné vyjádUení rentability je pomEr zisku k vloženému kapitálu 

(3).  

PUi výpočtech ukazatel] rentability se setkáváme s vícero podobami zisku. První z nich 

je zisk pUed úroky a zdanEním odpovídající provoznímu zisku a je označovaný jako EBIT. 

Často se využívá ke srovnání společností s r]zným daOovým zatížením a r]zným podílem 

dluhu na celkových finančních zdrojích. Druhou podobou je zisk po zdanEní, zvýšený  

o zdanEné úroky a označovaný jako EůT a který vzniká zdanEním EBT – zisku pUed 

zdanEním. Volba podoby zisku, který bude vstupovat do výpočtu daného ukazatele závisí 

na účelu, jemuž má analýza sloužit (4). 

Rentabilita aktiv – ROA 

Ukazatel rentability aktiv pomEUuje zisk s celkovými aktivy bez ohledu na to, z jakých 

zdroj] byla tato aktiva financována. Vzorec pro výpočet ROů je následující (2): 

 迎頚畦 噺 権件嫌倦欠倦建件懸欠 ┻ (1.4) 

V čitateli m]že být použit EůT či EBIT. Pokud bude pUi výpočtu použit EBIT, bude 

ukazatel ROů udávat hrubou produkční sílu aktiv ve společnosti. Použitím EůT ukazatel 

bude pomEUovat vložené prostUedky nejen se ziskem, ale také s úroky, které jsou odmEnou 

vEUitele (4). 
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Rentabilita vlastního kapitálu – ROE 

Ukazatel vyjadUuje výnosnost kapitálu, který do společnosti vložili akcionáUi. Ti pomocí 

nEj zjiš[ují, zda jejich kapitál pUináší dostatečný výnos. V čitateli se obvykle uvádí EAT. 

Rentabilita vlastního kapitálu se vypočítá následovnE (3): 

 迎頚継 噺 継畦劇懸健欠嫌建券í 倦欠喧件建á健 ┻ (1.5) 

Je d]ležité, aby hodnota ukazatele byla vyšší než úroky, které by investor obdržel z jiné 

formy investování, napUíklad z obligací či termínovaného vkladu. V pUípadE, že by 

hodnota ROE byla nižší než výnosnost bezrizikových cenných papír], tak investoUi 

nebudou své prostUedky do takovéto investice vkládat a společnost by tak pUišla d]ležitý 

zdroj financování (3).  

Rentabilita tržeb – ROS 

Ukazatel rentability tržeb pomEUuje čistý zisk společnosti s celkovými tržbami. Výsledek 

udává, kolik korun zisku pUinesla společnosti jedna koruna tržeb. V čitateli m]že ziskem 

být EůT, EBIT či EBT. ROS se vypočte jako (3):  

 迎頚鯨 噺 権件嫌倦建堅:決検 ┻ (1.6) 

Ukazatel ROS v praxi bývá často nazýván jako ziskové rozpEtí a vypočítá se jím zisková 

marže, která se porovnává s oborovým pr]mErem. Platí, že pokud jsou hodnoty tohoto 

ukazatele nižší než oborový pr]mEr, jsou ceny výrobk] nízké a náklady vysoké (2).  

1.1.2.3 Ukazatele zadluženosti 
Ukazatele zadluženosti vyjadUují vztah mezi cizími a vlastními zdroji financování. MEUí 

zadluženost společnosti, tedy rozsah financování cizími zdroji, dluhy. Platí, že cizí zdroje 

jsou levnEjší než vlastní. To je zapUíčinEno tím, že nároky vEUitele jsou uspokojovány pUed 

vlastníkem. Tím, že vlastník nese vyšší riziko, požaduje i vyšší výnos. Čím vyšší je míra 

zadluženosti, tím vyšší riziko na sebe společnost bere, nebo[ musí splácet své závazky,  

a to bez ohledu na to, jak se jí pávE daUí (1).  

Ukazatele zadluženosti se odvozují pUedevším z rozvahy, pUičemž za základní se považují 

níže uvedené (1).  
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Ukazatel celkové zadluženosti 
Neboli ukazatel vEUitelského rizika. Udává, kolik procent celkových aktiv je financování 

cizími zdroji. Ukazatel celkové zadluženosti je dán vztahem (2):  

 系結健倦剣懸á 権欠穴健憲:結券剣嫌建 噺 潔件権í 権穴堅剣倹結欠倦建件懸欠  ┻ (1.7) 

Platí, že „čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je riziko vEUitel]“(2). VEUitelé 

upUednostOují nižší hodnoty ukazatele, a naopak vlastníci pak preferují vyšší míru 

zadluženosti. Výsledná hodnota se porovnává s oborovým pr]mErem a je-li vyšší, 

společnost bude obtížnE získávat dodatečné zdroje bez toho, aby nejprve zvýšila vlastní 

kapitál (2). 

Koeficient samofinancování 
Ukazatel udává, do jaké míry je společnost finančnE nezávislá. VyjadUuje stav, kdy jsou 

aktiva společnosti financována penEzi akcionáU]. Spolu s ukazatelem vEUitelského rizika 

dává jejich součet pUibližnE hodnotu 1. Vzorec pro výpočet je následující (4):  

 計剣結血件潔件結券建 嫌欠兼剣血件券欠券潔剣懸á券í 噺 懸健欠嫌建券í 倦欠喧件建á健潔結健倦剣懸á 欠倦建件懸欠 ┻ (1.8) 

Úrokové krytí 
Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky, respektive do jaké míry 

jsou úroky kryty ziskem. Ukazatel úrokového krytí se vypočte jako (3):  

 Ú堅剣倦剣懸é 倦堅検建í 噺 継稽荊劇券á倦健欠穴剣懸é ú堅剣倦検 ┻ (1.9) 

V pUípadE, že je hodnota ukazatele rovna 1, je celý zisk použit k úhradE úrok] a společníci 

nedostanou nic. ObecnE platí, že zisk by mEl pokrývat úroky ňkrát až 6krát, pUičemž čím 

vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší je stabilita společnosti (3). 

1.1.2.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity udávají, jak efektivnE společnost hospodaUí se svými aktivy. 

V pUípadE, že společnost disponuje více aktivy, než je tUeba, vznikají pUebytečné náklady 

a snižuje se zisk. Naopak pUi nedostatku aktiv společnost pUichází o možnost využití 

tržních pUíležitostí a také o výnosy, které by tak mohla získat (4).  
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VyjadUují se ve dvou formách (3): 

- ukazatelé počtu obrátek – udávají počet obrátek určitého druhu majetku za daný 

časový interval, 

- ukazatelé doby obratu – sledují dobu, po kterou je kapitál vázán v určité formE 

aktiv. 

Doba obratu pohledávek 

Neboli doba inkasa. VyjadUuje dobu, která uplyne ode dne vystavení faktury odbEratel]m 

až po její zaplacení. Tedy pr]mErnou dobu, za kterou jsou pohledávky spláceny, pUičemž 

zájmem je, aby tato doba byla do nejkratší. Vypočte se dle následujícího vzorce (3):  

 経剣決欠 剣決堅欠建憲 喧剣月健結穴á懸結倦 噺 喧剣月健結穴á懸倦検建堅:決検【ぬはど  ┻ (1.10) 

Výsledek se porovnává s dobou splatnosti faktur. V pUípadE, že hodnota doby obratu 

pohledávek je delší, než doba splatnosti faktur znamená to, že odbEratelé za své závazky 

neplatí včas (4) 

Doba obratu závazk] 

Nebo také doba odkladu plateb. Udává, jak dlouho firma odkládá platby za faktury svým 

dodavatel]. Vypočte se následovnE (4):  

 経剣決欠 剣決堅欠建憲 権á懸欠権倦ů 噺 倦堅á建倦剣穴剣決é 権á懸欠権倦検建堅:決検【ぬはど  ┻ (1.11) 

Zájmem společnosti je, aby tato byla co nejdelší a zároveO by nemEla být kratší než doba 

obratu pohledávek, aby nebyla narušena finanční stabilita společnosti (4). 

Doba obratu zásob 

Ukazatel Uíká, za jak dlouho penEžní prostUedky pUejdou pUes výrobky a zboží znovu do 

penEžní formy. VyjadUuje tedy dobu, po kterou jsou obEžná aktiva vázána v podobE 

zásob. Vtah pro výpočet je následující (1): 

 経剣決欠 剣決堅欠建憲 権á嫌剣決 噺 権á嫌剣決検建堅:決検【ぬはど ┻ (1.12) 

Výsledná hodnota ukazatele se posuzuje s odvEtvovým pr]mErem, pUičemž by mEla být 

co nejkratší (1).  
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Obrat celkových aktiv 

Ukazatel vypovídá o tom, kolikrát je možno obnovit aktiva z ročních tržeb. Hodnota 

obratu aktiv by mEla být vyšší než 1. Vypočítá se dle vzorce (4):  

 頚決堅欠建 潔結健倦剣懸ý潔月 欠倦建件懸 噺 建堅:決検潔結健倦剣懸á 欠倦建件懸欠 ┻ (1.13) 

1.1.3 ůnalýza rozdílových ukazatel]  

Rozdílové ukazatele jsou nazývané také jako fondy finančních prostUedk]. Fondy  

ve finanční analýze shrnují jisté stanové ukazatele aktiv a pasiv, označují ukazatele 

vypočítané jako rozdíl mezi souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv a pasiv. 

Chápání fondu ve finančním Uízení je tedy jiné než v účetnictví (6). 

1.1.3.1 Čistý pracovní kapitál 
Čistý pracovní kapitál nebo také provozní kapitál pUedstavuje část obEžného majetku, 

která je kryta dlouhodobými finančními zdroji společnosti. Velikost ČPK je indikátorem 

platební schopnosti společnosti. Čím vyšší je hodnota ukazatele, tím vEtší by mEla být 

rychlost a spolehlivost společnosti hradit své finanční závazky (5).   

V pUípadE záporné hodnoty se jedná o tzv. nekrytý dluh. To je situace, kdy je objem 

obEžných aktiv nižší než krátkodobé závazky, a tedy že krátkodobými zdroji je 

financována i část stálých aktiv. NejpoužívanEjší vztah pro výpočet je následující (5):  

 Č鶏計 噺 剣決ě:券á 欠倦建件懸欠 伐 倦堅á建倦剣穴剣決á 喧欠嫌件懸欠 ┻ (1.14) 

1.1.3.2 Čisté pohotové prostUedky – ČPP 

Ukazatel čistých pohotových prostUedk] je pUísnEjším ukazatelem než ČPK, protože 

vychází z nejlikvidnEjších aktiv. Ukazatel bere v úvahu právE splatné krátkodobé závazky 

a vypočítá se podle vztahu (1): 

 Č鶏鶏 噺 喧剣月剣建剣懸é 血件券欠券č券í 喧堅剣嫌建�結穴倦検 伐 剣倦欠兼:件建ě 嫌喧健欠建券é 権á懸欠権倦検 ┻ (1.15) 

Pohotové finanční prostUedky lze chápat ve dvou formách, kde v prvním pUípadE vstupují 

do výpočtu peníze v hotovosti a peníze na bEžných účtech. V druhém pUípadE se do 

výpočtu pohotových finančních prostUedku zahrnují kromE tEchto dvou uvedených také 

šeky, smEnky, krátkodobé cenné papíry, rychle likvidní krátkodobé vklady a z]statky 

neúčelových úvEr] (1).  
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1.1.4 Soustavy vybraných ukazatel] 

Cílem soustavy účelovE vybraných ukazatel] je pUiUadit společnosti jednu jedinou 

číselnou hodnotu, která souhrnnE hodnotí její finanční situaci a pUedvídá její vývoj. 

Soustavy ukazatel] se podle účelu použití člení na bonitní a bankrotní modely (7).  

1.1.4.1 Bonitní modely 

Bonitní diagnostické, modely jsou orientované na vlastníky a investory. Modely odrážejí 

kvalitu firmy podle její výkonnosti. Snaží se tedy o vyjádUení její finanční situace, pozice 

společnosti (7). 

1.1.4.2 Bankrotní modely 

Bankrotní, predikční, modely jsou d]ležité zejména pro vEUitele a charakterizují 

schopnost firmy dostát svým závazk]m. Pomocí vybraných ukazatel] indikují ohrožení 

finančního zdraví společnosti. NejznámEjšími modely jsou ůltmanovy modely, IN 

indexy či Tafler]v bankrotní model (7). 

Index IN05 

Index IN05 umožOuje posoudit finanční výkonnosti a d]vEryhodnost společnosti  

a zahrnuje jak pohled vEUitele, tak i pohled vlastníka. ZároveO srovnává společnost „ex 

post“ a „ex ante“, tedy poskytuje včasnou výstrahu pro pUípad bankrotu. Je vyjádUen 

rovnicí, která obsahuje ukazatele zadluženosti, aktivity, rentability a likvidity. Vzorec 

vypadá následovnE (2):  

 荊軽どの 噺 ど┸なぬ畦 髪 ど┸どね稽 髪 ぬ┸ひば系 髪 ど┸にな経 髪 ど┸どひ継, (1.16) 

kde (4):              ů = aktiva / cizí kapitál 

          B = EBIT / nákladové úroky 

          C = EBIT / celková aktiva 

          D = celkové výnosy / celková aktiva 

          E = obEžná aktiva / krátkodobé závazky a krátkodobé bankovní úvEry 

Interpretace je následující (4): 

- IN05 > 1,6    společnost tvoUí hodnotu 

- 0,9 < IN05 ≤ 1,6  tzv. „šedá zóna“ nevyhranEných výsledk] 

- IN05 ≤ 0,ř    společnost spEje k bankrotu 
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1.2 Statistická teorie 

Z potUeby získání číselných popisných charakteristik vychází statistický pUístup ke 

zkoumání sociálnE-ekonomické reality. V současné dobE statistika pUedstavuje disciplínu 

se širokým uplatnEním, jednak jako nástroj získávání informací ve veUejné sféUe, ale také 

Uešení odborných problém], zejména ekonomických či technických. Jsou využívány 

prvky popisné statistiky, které jsou založeny na analýze hromadných dat a prvky statistiky 

matematické, které jsou postavené na teorii pravdEpodobnosti (8). 

Pojmem statistika se v současné dobE rozumí (8): 

- vEdní disciplína zabývající se sbErem, zpracováním a vyhodnocováním 

statistických údaj], 

- souhrn údaj] o hromadných jevech, a to jak číselných i nečíselných, 

činnost vedoucí k získání informací o zkoumaných jevech.  

1.2.1 Časové Uady 

Časovou Uadou se rozumí posloupnost dat, která jsou z hlediska času uspoUádána 

z minulosti do pUítomnosti. K popisu tEchto dat se užívá soubor metod zvaný jako analýza 

časových Uad (9). 

1.2.1.1 Typy časových Uad  
a) dle časového hlediska na intervalové a okamžikové časové Uady  

Intervalové 

Časové Uady ukazatel], které popisují kolik jev] či událostí vzniklo nebo zaniklo 

v určitém časovém intervalu, se nazývají intervalové časové Uady. Tyto ukazatele je 

možné sčítat.  Intervalové ukazatele by mEly korespondovat se stejnE dlouhými časovými 

intervaly, aby nebylo srovnání zkreslené. Za účelem srovnání se data pUepočítávají  

na stejnE dlouhý časový interval. Tato operace se nazývá očiš[ování časových Uad od 

d]sledku kalendáUních variací, kde vzorec pro očištEní je následující (9): 

 検痛岫待岻 噺 検痛 倦博痛倦痛  ┸ (1.17) 

kde (9): 

- 検痛 je hodnota očiš[ovaného ukazatele v daném období t ĚmEsíc, čtvrtletí, …ě, 

- 倦痛 je počet kalendáUních dní v daném období, 
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- 倦博痛 je pr]mErný počet kalendáUní dní v období. 

Okamžikové 

Časové Uady ukazatel] charakterizující, kolik jev] či událostí existuje v jistém časovém 

okamžiku. Prostý součet u okamžikových Uad není možný, nebo[ nedává reálný smysl. 

Z toho d]vodu se využívá speciální pr]mEr pro jejich shrnutí, tzv. chronologický pr]mEr, 

kde výpočty toho pr]mEru jsou následující (9): 

- prostý chronologický pr]mEr se používá v pUípadE, je-li délka mezi jednotlivými 

časovými okamžiky stejná, 

 検博 噺 検怠 髪 検態に 髪 検態 髪 検戴に 髪 橋 髪 検賃貸怠 髪 検賃に倦 伐 な  ┻ (1.18) 

- vážený chronologický pr]mEr se používá tehdy, kdy délka mezi jednotlivými 

časovými okamžiky není stejná, 

 検博 噺 検怠 髪 検態に 穴怠 髪 検態 髪 検戴に 穴態 髪 橋 髪 検賃貸怠 髪 検賃に 穴賃貸怠穴怠 髪 穴態 髪 橋 髪 穴賃貸怠  ┻ (1.19) 

b) dle periodicity na roční a krátkodobé časové Uady 

Roční Ědlouhodobéě 
Dlouhodobé časové Uady jsou dlouhé rok či déle, napUíklad roční hodnoty HDP (9). 

Krátkodobé 

V pUípadE, že je periodicita kratší než jeden rok, hovoUí se o krátkodobých časových 

Uadách, NejbEžnEjší ekonomickou periodicitou je mEsíc (10).  

c) dle druhu sledovaných ukazatel] na primární a sekundární časové Uady 

Primární 
Primární ukazatele jsou takové, které se zjiš[ují pUímo, tedy neodvozenE. NapUíklad počet 

pracovník] k určitému dni či stav zásob a podobnE. U tEchto ukazatel] jde jednoznačnE 

určit typ charakteristiky, statistického znaku i statistické jednotky (9).  

Sekundární 
Sekundární ukazatele jsou odvozené od primárních ukazatel]. Vznikat mohou napUíklad 

jako funkce dvou nebo více primárních ukazatel], jako rozdíl či podíl primárních 

ukazatel] a jako funkce r]zných hodnot stejného primárního ukazatele (9).  
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d) dle zp]sobu vyjádUení údaj] na naturální a penEžní časové Uady ukazatel] 

Naturální 

Ukazatele v naturálních jednotkách mají nízkou vypovídací schopnost, a proto se 

používají zUídkakdy (9).  

PenEžní 
Tyto ukazatele jsou v ekonomice nepoužívanEjší. ůvšak v rámci zmEn cenové hladiny 

nejsou dlouhé časové Uady úplnE soumEUitelné (9).  

1.2.1.2 Grafické znázornEní časových Uad 

Grafické znázornEní časových Uad zprostUedkuje pUehledné podklady o tom, jaký je a bude 

budoucí vývoj časové Uady. Grafické znázornEní časové Uady a intervalové Uady je odlišné 

(11).  

Intervalové časové Uady lze znázornit (11): 

- sloupkovými grafy – znázornEny obdélníky, pUičemž základny jsou rovny délkám 

interval] a výšky hodnotám časové Uady, 

- h]lkovými grafy – hodnoty jsou vynášeny ve stUedech interval] jako úsečky, 

- spojnicovými grafy –hodnoty jsou vyneseny jako body a následnE spojeny 

úsečkami. 

Okamžikové časové Uady se znázorOují výhradnE spojnicovými grafy (11). 

1.2.1.3 Charakteristiky časových Uad  
PUi analýze časových Uad je d]ležité si udElat pUedstavu o tom, co tato Uada pUedstavuje. 

K získání této pUedstavy slouží tzv. elementární statistické charakteristiky. Mezi tyto 

charakteristiky patUí diference r]zného Uádu, tempa a pr]mErná tempa r]stu a pr]mEry 

hodnot časové Uady (9).  

PUi výpočtu charakteristik se pUedpokládá, že hodnoty ukazatel] yi jsou kladné a dále, že 

intervaly mezi sousedními časovými okamžiky, respektive stUedy časových interval] jsou 

stejnE dlouhé (11). 

Pr]mEr intervalové Uady 

Pr]mEr intervalové Uady se vypočítá jako aritmetický pr]mEr hodnot časové Uady. Počítá 

se pomocí vzorce (11): 
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 検博 噺 な券 布 検沈 ┻津
沈退怠  (1.20) 

Pr]mEr okamžikové Uady 

Pr]mEr okamžikové Uady se nazývá chronologický pr]mEr a značí se stejnE jako pr]mEr 

intervalové Uady. Počítá se pomocí vzorce (11): 

 検博 噺 な券 伐 な 煩検怠に 髪 布 検沈 髪 検津に津貸怠
沈退態 晩 ┻ (1.21) 

První diference 

První diference je nejjednodušší charakteristikou používanou k popisu vývoje časové 

Uady. Značí se 怠穴沈岫検岻 a vypočte se jako rozdíl dvou po dobE jdoucích hodnot (11): 

  怠穴沈岫検岻 噺 検沈 伐 検沈貸怠┸         件 噺 に┸ ぬ┸ ┼ ┸ 券┻ (1.22) 

První diference vyjadUuje, o kolik se zmEnila hodnota ukazatele v určitém období oproti 

období pUedcházejícímu. V pUípadE, že hodnoty první diference oscilují kolem konstanty, 

má časové Uada lineární trend, tedy její vývoj lze popsat pUímkou (11). 

Pr]mEr prvních diferencí 

Pr]mEr prvních diferencí značený  怠穴岫検岻博博博博博博博博 vyjadUuje pr]mErnou zmEnu hodnoty časové 

Uady za daný časový interval. Vypočte se jako (11): 

  怠穴岫検岻博博博博博博博博 噺 な券 伐 な 布  怠穴沈岫検岻 噺津
沈退態

検津 伐 検怠券 伐 な  ┻ (1.23) 

Koeficient r]stu 

Koeficient r]stu 倦沈岫検岻 popisuje rychlost r]stu nebo poklesu hodnot časové Uady. Vypočte 

se pomocí vzorce (11): 

 倦沈岫検岻 噺 検沈検沈貸怠 ┸        件 噺 に ┸ぬ┸ ┼ ┸ 券┻ (1.24) 

Hodnota koeficientu udává, o kolik se zvýšila hodnota časové Uady oproti bezprostUednE 

pUedcházejícímu období. V pUípadE oscilace hodnot koeficientu kolem konstanty lze trend 

vývoje časové Uady zobrazit exponenciální funkcí (11). 
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Pr]mErný koeficient r]stu 

Pr]mErný koeficient r]stu 倦岫検岻博博博博博博 vyjadUuje pr]mErnou zmEnu výše uvedeného koeficientu 

za daný časový interval. Vypočte se jako geometrický pr]mEr pomocí vzorce (11): 

 倦岫検岻博博博博博博 噺 彪敷 倦沈岫検岻 噺津
沈退態

韮貼迭 俵検津検怠 韮貼迭 ┻ (1.25) 

Pr]mEr prvních diferencí a pr]mErný koeficient r]stu počítá jen s první a poslední 

hodnotou ukazatele časové Uady. Pokud uvnitU zkoumaného intervalu dojde ke stUídání 

r]stu s poklesem, mají tyto charakteristiky pUíliš nízkou vypovídací schopnost. 

Interpretace má proto smyl pouze v pUípadE, je-li vývoj časové Uady monotónní (11).  

1.2.1.4 Dekompozice časových Uad  

Podstatou metody je rozklad časové Uady yi na její jednotlivé složky. Z ekonomické praxe 

mohou být hodnoty časové Uady rozloženy na složku (9): 

- trendovou Tt, 

- sezónní St, 

- cyklickou Ct, 

- reziduální et. 

Rozklad časové Uady umožní nalezení určitého chování v jednotlivých složkách, které je 

díky tomu snazší rozpoznat než v nerozložené Uasové UadE (9). 

Rozklad časové Uady m]že být dvojího typu (9):  

- aditivní, v nEmž 検痛 噺 劇痛 髪 鯨痛 髪 系痛 髪 結痛 ┸ 
- multiplikativní, v nEmž 検痛 噺 劇痛 ゲ 鯨痛 ゲ 系痛 ゲ 結痛┻ 

Trendová složka (Tt) vyjadUuje primární tendenci vývoje časové Uady z dlouhodobého 

pohledu. Trend m]že být rostoucí, klesající či konstantní, kdy hodnoty ukazatele časové 

Uady ve sledovaném období kolísají kolem určité úrovnE a hovoUí se tak o časové UadE bez 

trendu (9). 

Cyklická složka ĚCtě slouží k popisu fluktuace kolem trendu. Charakterizuje dlouhodobou 

fázi r]stu nebo poklesu s délkou vlny delší než jeden rok. PUíčiny, které zp]sobují zmEny 

této složky mohou být ekonomické i neekonomické povahy, napUíklad demografické  

či inovační cykly (9). 
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Sezónní složka ĚSt) popisuje pravidelné kolísání okolo trendu s roční periodou. Sezónní 

výkyv m]že být zp]soben ročním období, společenskými zvyklostmi a podobnE (9).  

Reziduální složka Ěetě je částí, která zbývá v časové UadE po vyloučení trendové, sezónní 

a cyklické složky. Reziduální složku tvoUí náhodné a nepUedvídatelné výkyvy (9).  

1.2.2 Regresní analýza 

Regresní analýza se zabývá jednostrannými závislostmi, kdy mezi závisle promEnnou y 

a nezávisle promEnnou x existuje jistá závislost. Regresní analýza má za cíl popsat tuto 

závislost pomocí vhodného matematického modelu, který se vytváUí pomocí funkce  

a regresní rovnice, pomocí níž se pak vysvEtluje konkrétní závislost. (9). Závislost mezi 

zkoumanými znaky je dána pUedpisem (11):  

 検 噺 砿岫捲岻, (1.26) 

kde (11): 

- funkce 砿岫捲岻 je neznámá, 

- 捲 je nezávisle promEnná, 

- 検 je závisle promEnná. 

Závislost mezi znaky x a y je ovlivnEna takzvaným šumem neboli neuvažovanými vlivy. 

Šum e vyjadUuje náhodné p]sobení jev], kde výsledkem pUi opakování pokusu jsou r]zné 

hodnoty y pUi stejné hodnotE x. O náhodné veličinE e se pUedpokládá, že její stUední 

hodnota je rovna nule, tedy 継岫結岻 噺 ど. K vyjádUení závislosti náhodné veličiny Y na 

promEnné x je tUeba zavést podmínEnou stUední hodnotu náhodné veličiny Y pro hodnotu 

x, značenou jako 継岫桁】捲岻 a položit ji rovnu vhodnE zvolené funkci 考岫捲┹ 紅怠┸ 紅態┸ ┼ ┸ 紅椎岻, 
dále značené 考岫捲岻┻ Vztah mezi stUední hodnotou a zvolenou funkcí lze vyjádUit 

následovnE (11): 

 継岫桁】捲岻 噺  考盤捲┹ 紅怠┸ 紅態┸ ┼ ┸ 紅椎匪┻ (1.27) 

1.2.2.1 Volba regresní funkce  

Regresní analýza má za cíl posoudit, zda vybraná regresní funkce je pro vyrovnání dat 

vhodná. K posouzení této vhodnosti se m]že použít metody reziduálního součtu čtverc] 

nebo indexu determinace. Reziduální součet čtverc] není normován, a proto se z jeho 
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výsledk] nedá zjistit míra vhodnosti zvolené regresní funkce. Využívá se tedy index 

determinace 荊態, jež je dán vztahem (11): 

 荊態 噺 鯨津賦鯨槻 噺 な 伐 鯨槻貸津賦鯨槻 噺 な 伐 布岫検沈 伐 券賦沈岻態津
沈退怠 布岫検沈 伐 検博岻態 ┻津

沈退怠氾  (1.28) 

Index determinace nabývá hodnot v intervalu 極ど┸な玉, pUičemž blíží-li se hodnota indexu  

k jedné, tím je daná závislost silnEjší a regresní funkce dobUe zvolená (11).  

1.2.2.2 Lineární regresní funkce 

Lineární regresní funkce je jedna z nejčastEji používaných funkcí. Pomocí ní se objasOuje 

vztah mezi závisle promEnnou y a nezávisle promEnnou x. Lineární regresní funkce je 

taková, která je lineární ve svých parametrech, kde se pro jejich odhady využívá metoda 

nejmenších čtverc], která bude popsána dále (12).  

Regresní pUímka 

Nejjednodušší a nejpoužívanEjší pUípad, kdy regresní funkce さ(x) je vyjádUena pUímkou 考岫捲岻 噺 紅怠 髪 紅態捲 岫なな岻:  

 継岫桁】捲岻 噺  考岫捲岻 噺 紅怠 髪 紅態捲 ┻ (1.29) 

K odhadu koeficient] 紅怠 a 紅態 regresní pUímky pro zadané dvojice 岫捲沈 ┸ 検沈岻, značené 決怠┸ 決態, 

se využívá metody nejmenších čtverc], která považuje za nejlepší tu variantu, kdy 

koeficienty 決怠 a 決態 minimalizují funkci 鯨岫決怠┸ 決態岻 ve tvaru (11): 

 鯨岫決怠┸ 決態岻 噺 布岫検沈津
í退怠 伐 決怠 伐 決態捲沈岻態 ┻ (1.30) 

Odhady 決怠 a 決態 se vypočtou za pomoci první parciální derivace funkce 鯨岫決怠┸ 決態岻 podle 

promEnných 決怠 respektive 決態. Vypočtené parciální derivace se položí rovno nule, kde  

po jejich úpravE vznikne tzv. soustava normálních rovnic (11): 

 券 ゲ 決怠 髪 布 捲沈 ゲ 決態 噺 布 検沈 津
沈退怠

津
í退怠 ┸ 

布 捲沈 ゲ 決怠 髪 布 捲沈態 ゲ 決態 噺 布 捲沈検沈津
沈退怠

津
沈退怠

津
沈退怠 ┻ (1.31) 
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Z výše uvedené soustavy rovnic se vypočtou koeficienty 決怠 a 決態. Výpočet lze provést bu@ 

pomocí metody pro Uešení lineárních rovnic o dvou neznámých nebo pomocí 

následujících vzorc] (11): 

 決態 噺 デ 捲沈検沈 伐 券捲違検博津í退怠デ 捲怠態 伐 券捲違態津沈退怠 ┸           決怠 噺 検博 伐 決態捲違┻ (1.32) 

kde 捲違 欠 検博 značí výbErové pr]mEry, které se vypočítají pomocí vzorc] (11): 

 捲違 噺 な券 布 捲沈 ┸津
沈退怠            検博 噺 な券 布 検怠津

沈退怠 ┻ (1.33) 

Odhad regresní pUímky 考┏岫捲岻 má následující tvar (11): 

 考┏岫捲岻 噺 決怠 髪 決態岫捲岻. (1.34) 

Další typy lineárních regresních funkcí 
Lineární funkce jsou nejjednodušší a nejpoužívanEjší, ovšem pro ekonomické 

modelování jsou nedostačující. Mezi další typy regresních funkcí, které jsou lineární 

v parametrech patUí níže uvedené (10). 

P a r a bo l i c k á  r e g r e s e  

Parabolická regrese je dána matematickým pUedpisem (9): 

 考岫捲岻 噺 紅怠 髪 紅態捲 髪 紅戴捲態. (1.35) 

Parabolická regrese, stejnE jako regresní pUímka, je lineární z hlediska parametr]. 

Z tohoto d]vodu se pro odhad koeficient] používá metody nejmenších čtverc] uvedenou 

u regresní pUímky. Rozdíl je pouze v tom, že v pUípadE parabolické regrese jsou tUi 

normální rovnice, pUičemž postup výpočtu je zachován. Tyto tUi rovnice mají tvar (9):  

 布 検沈 噺 券決怠 髪 決態 布 捲沈 髪 決戴 布 捲沈態 ┸ 布 検沈捲沈 噺 決怠 布 捲沈 髪 決態 布 捲沈態 髪 決戴 布 捲沈戴 ┸ 布 検沈捲沈態 噺 決怠 布 捲沈態 髪 決態 布 捲沈戴 髪 決戴 布 捲沈替┻ (1.36) 

H y p e r b o l i c k á  r e g r e s e  

Hyperbolická regrese se používá k charakteristice závislostí v ekonomické oblasti. 

Grafem zmiOované regrese je hyperbola. Rovnice je ve tvaru (9): 
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 考岫捲岻 噺 紅怠 髪 庭鉄掴 . (1.37) 

Pro výpočet se opEt využije metody nejmenších čtverc] a poté soustava normálních 

rovnic (10). 

L o g a r i t m i c k á  r e g r e s e  

Logaritmická regrese má taktéž uplatnEní v ekonomických aplikacích. Je dána 

následujícím pUedpisem (9): 

 考岫捲岻 噺 紅怠 髪 紅態 log 捲. (1.38) 

StejnE jako v pUedešlých pUípadech, se pomocí metody nejmenších čtverc] získají 

normální rovnice, pomocí nichž se vypočtou parametry 決怠 a 決態 (9): 

 布 検沈 噺 券決怠 髪 決態 布 log 捲沈 ┸ 布 検沈 log 捲沈 噺 決怠 布 log 捲沈 髪 決態 布 log態 捲沈 ┻ (1.39) 

1.2.2.3 Nelineární regresní funkce 

V pUípadE nelineárních regresních funkcí nelze pro odhad parametr] použít metodu 

nejmenších čtverc]. Pokud by byla metoda použita, byla by výsledkem soustava 

nelineárních rovnic, ze které lze odhadnout pUímo parametry ve formE vhodných 

výpočetních vzorc] (10).  

Rozlišují se dva typy nelineárních regresních funkcí (11): 

- linearizovatelné regresní funkce, 

- nelinearizovatelné regresní funkce. 

Linearizovatelné regresní funkce  

V pUípadE, že je nelineární regresní funkce linearizovatelná platí, že pomocí vhodné 

transformace vznikne funkce, která je lineárnE závislá na svých regresních koeficientech. 

ZmínEné koeficienty a další charakteristiky se určí bu@ pomocí regresní pUímky nebo 

klasického lineárního modelu. Odhady koeficient] a dalších charakteristik pro nelineární 

model se získají zpEtnou transformací ze získaných výsledk]. NejznámEjší funkcí, která 

je nelineární v parametrech, je exponenciální funkce (9). 
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Nelinearizovatelné regresní funkce 

Nelineární regresní funkce nelinearizovatelné se využívají zejména v časových Uadách 

popisujících ekonomické dEje. Mezi speciální nelinearizovatelné funkce se Uadí 

modifikovaný exponenciální trend, logistický trend a Gompertzova kUivka. U pUedpis] 

zmínEných funkcí se pUedpokládá kladná hodnota koeficientu 紅戴 (11).  

M o d i f i k o v a n ý  e x p o n e n c i á l n í  t r e n d  

Tento typ se využívá v pUípadE, kdy je regresní funkce zdola či shora ohraničená. Je zadán 

vztahem (11): 

 考岫捲岻 噺 紅怠 髪 紅態紅戴掴. (1.40) 

Odhady 決怠┸ 決態┸ 決戴 koeficient] 紅怠┸ 紅態┸ 紅戴 se vypočítají dle následujících vzorc] (11): 

 決戴 噺 釆鯨戴 伐 鯨態鯨態 伐 鯨怠挽 怠陳朕  ┸ 
決態 噺 岫鯨態 伐 鯨怠岻 決戴朕 伐 な決戴掴迭盤決戴陳朕 伐 な匪態   ┸ 
決怠 噺 な兼 峪鯨怠 伐 決態決戴掴迭 な 伐 決戴陳朕な 伐 決戴朕 崋 ┸ 

(1.41) 

kde 鯨怠┸ 鯨態 欠 鯨戴 jsou součty a určí se takto (11): 

 鯨怠 噺  布 検沈 ┸        鯨態 噺 布 検沈  ┸         鯨戴 噺 布 検沈 ┻戴陳
沈退態陳袋怠

態陳
沈退陳袋怠

陳
沈退怠  (1.42) 

Pro logistický trend a Gompertzovu kUivku se výpočty transformují, kdy pro (11): 

- logistický trend se k hodnotám 検沈 určí jejich pUevrácené hodnotyな【検沈, 
- Gompertzovu kUivku se pro hodnoty 検沈 určí pUirozené logaritmy ln 検沈┻    

L o g i s t i c k ý  t r e n d  

Logistický trend má inflexi a je ohraničen shora i zdola. Dle svého tvaru patUí mezi  

S-kUivky symetrické kolem inflexního bodu. Každá S-kUivka vymezuje na časové ose pEt 

základních fází ekonomického cyklu, proto je vhodná napUíklad pro popis životnosti 

produktu. Je zadán vztahem (9):  

 考岫捲岻 噺 な紅怠髪紅態紅戴掴 ┻ (1.43) 
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G o m p e r t z o v a  k U i v k a  

Gompertzova kUivka je shora i zdola ohraničená a obsahuje inflexní bod. RovnEž jako 

logistický trend, patUí mezi S-kUivky, ovšem nesymetrické kolem inflexního bodu, kde 

vEtšina hodnot leží až za inflexním bodem (9).  

Je vyjádUena pUedpisem (11):  

 考岫捲岻 噺 結庭迭袋庭鉄庭典猫 ┻ (1.44) 

1.2.3 Korelační analýza 

Korelační analýza se zabývá vzájemnými, vEtšinou lineárními, závislostmi. Zkoumá se 

síla ĚtEsnostě vzájemného vztahu mezi veličinami. Čím je tato tEsnost silnEjší, tím je 

regresní funkce hodnotnEjší (9).  

1.2.3.1 Grafické znázornEní dat  
Ke grafickému znázornEní sledovaných veličin Y a X slouží dvourozmErný souUadnicový 

systém, kde každé dvojici hodnot 岫捲沈┸ 検沈岻 odpovídá bod grafu, který se nazývá korelační 

diagram. Korelační diagram zobrazuje korelaci dat vzhledem k regresní funkci (11).  

Následující obrázek znázorOuje korelační diagram korelace mezi veličinami X a Y, 

pUičemž aě značí žádnou či slabou závislost, bě stUední závislost a cě silnou závislost (11). 

 
Obrázek č. 1: PUíklady korelace mezi veličinami X a Y 

(Zdroj: (11)) 

1.2.3.2 Charakteristiky korelační analýzy  
K popisu vzájemné lineární vazby mezi náhodnými veličinami X a Y se využívají 

následující charakteristiky (11): 

- výbErová kovariance, 

- výbErový koeficient korelace. 
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VýbErová kovariance náhodných veličin X a Y se značí 系諜超 a vypočte se dle vzorce 

(11): 

 系諜超 噺 な券 伐 な 煩布 捲沈検沈 伐 券捲違検博津
沈退怠 晩┻ (1.45) 

Náhodné veličiny X a Y mohou být nekorelované Ěnení mezi nimi lineární závislostě, 

pokud je výbErová kovariance rovna nule, nebo korelované, pokud je výbErová 

kovariance r]zná od nuly. Z d]vodu toho, že výbErová kovariance není normovaná, nelze 

podle ní určit velikost lineární závislosti náhodných veličin X a Y (11).  

VýbErový koeficient korelace se značí 堅諜超 a vyjadUuje velikost vzájemné lineární 

závislosti náhodných veličin X a Y. Vypočte se dle vzorce (11):  

 堅諜超 噺 系諜超嫌諜嫌超┻ (1.46) 

Koeficient korelace je normován a jeho hodnota v absolutní hodnotE nepUesáhne číslo 1. 

VýbErový koeficient korelace m]že být kladný nebo záporný. V pUípadE, že dosahuje 

kladných hodnot, pak jsou náhodnE veličiny X a Y kladnE korelovány. To znamená, že 

v pUípadE zvýšení jedné veličiny, dojde ke zvýšení také druhé veličiny a naopak. 

V pUípadE, že výbErový koeficient korelace je záporný, pak jsou náhodné veličiny X a Y 

zápornE korelovány. V tomto pUípadE se veličiny chovají inverznE, tedy pokud se jedna 

veličina sníží, druhá se zvEtší a naopak (13).    

Závislost mezi náhodnými veličinami X a Y m]že být (14): 

- velmi slabá za podmínky: 】堅諜超】 nabývá hodnot od 0 do 0,2, 

- slabá za podmínky: 】堅諜超】 nabývá hodnot od 0,21 do 0,41, 

- pr]mErná za podmínky: 】堅諜超】 nabývá hodnot od 0,42 do 0,71, 

- silná za podmínky: 】堅諜超】 nabývá hodnot od 0,7Ň do 0,řř, 

- velmi silná za podmínky: 】堅諜超】 nabývá hodnoty 1. 

1.2.3.3 Test nezávislosti 
Test se používá za splnEní následujících podmínek (11): 

- veličiny X a Y jsou nekorelované, jelikož koeficient korelace と je roven nule, 

- z datového souboru 岫捲沈┸ 検沈岻, za splnEní podmínky 件 噺 な┸ に┸ ┼ ┸ 券 lze určit výbErový 

koeficient korelace 堅諜超, 
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- pomocí výbErového koeficientu korelace 堅諜超 se testuje závislost náhodného 

vektoru ĚX, Yě, tedy rovnost či rozdílnost koeficientu korelace と od nuly. 

PUi tomto testu se používá následující charakteristika (11): 

 劇 噺 堅諜超ヂ券 伐 に紐な 伐 堅諜超態 ┻ (1.47) 

Tato charakteristika má Studentovo rozdElení o 券 伐 に stupních volnosti, kde 券 半 ぬ (11). 

Tabulka č. 1: Test nulové hypotézy H0: と = 0 
(Zdroj: (11)) 殺宋 殺層 Kritický obor 撒苅 貢 噺 ど 貢 伴 ど 崕建 噺 堅諜超ヂ券 伐 に紐な 伐 堅諜超態 ┺ 建 半 建怠貸苅岫券 伐 に岻崗 

貢 噺 ど 貢 塙 ど 崕建 噺 堅諜超ヂ券 伐 に紐な 伐 堅諜超態 ┺ 】建】 半 建怠貸苅態岫券 伐 に岻崗 貢 噺 ど 貢 隼 ど 崕建 噺 堅諜超ヂ券 伐 に紐な 伐 堅諜超態 ┺ 建 判 建怠貸苅岫券 伐 に岻崗 

 
V pUedešlé tabulce jsou uvedeny nulové hypotézy 茎待 a alternativní hypotézy 茎怠 a k nim 

pUíslušné kritické obory 激苅, obsahující kvantily tzv. Studentova rozdElení (11). 

Kvantily Studentova rozdElení 建怠貸苅岫券 伐 に岻 a 建怠貸苅鉄岫券 伐 に岻 jsou uvedeny v pUíloze č. 1 

(11). 
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2 ůNůLÝZů SOUČůSNÉ SITUACE 

Následující část práce se skládá ze čtyU na sebe navazujících částí. První část kapitoly se 

vEnuje pUedstavení společnosti, obsahující základní informace, historii, pUedmEt činnosti 

a výrobní program. Ve druhé části této kapitoly jsou vypočteny ukazatele finanční 

analýzy v období do roku Ň00Ř do roku Ň016, nebo[ účetní výkazy za rok 2017 nebyly 

v dobE psaní této práce ještE k dispozici. NáslednE jsou vybrané ukazatele finanční 

analýzy podrobeny statistické analýze, kde jsou jejich časové Uady vyrovnány vhodnými 

regresními funkcemi a na jejichž základE jsou posléze stanoveny predikce vývoje tEchto 

ukazatel] pro následující dva roky Ň017 a Ň01Ř. Další částí je analýza závislosti mezi 

jednotlivými vybranými ukazateli. Poslední, čtvrtá část, se vEnuje celkovému zhodnocení 

výsledk] z provedených analýz. 

2.1 PUedstavení společnosti 
V následující kapitole jsou uvedeny základní informace o společnosti XY, a. s., 

nevyjímaje její historie, pUedmEtu činnosti a výrobního programu a odbEratel]. 

2.1.1  Základní informace 

Obchodní firma: XY, a. s. 

Právní forma:  Akciová společnost 

Vznik:   Zápis do OR Ň6. června Ň00Ř  

Základní kapitál: 5 000 000 Kč 

Statutární orgán: PUedstavenstvo 

Zp]sob jednání: Společnost zastupují vždy společnE dva členové pUedstavenstva, a   

                                    to pUedseda pUedstavenstva a kterýkoliv člen pUedstavenstva nebo  

                                    místopUedseda pUedstavenstva a kterýkoliv člen pUedstavenstva 

PUedmEt podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v pUílohách 1 až ň 

                                    živnostenského zákona (16). 

2.1.2  Historie společnosti 
Společnost byla v roce 1ř5Ň založena p]vodnE jako výrobní družstvo. V počátcích 

výroby pUevažovaly obory chemie a zpracování kov], napUíklad funkční kovové modely 

železničních vozidel, avšak zanedlouho poté se začala rozvíjet výroba z plastu. Družstvo 
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až do roku 1řŘř vykazovalo pomErnE dobrou finanční stabilitu. Po roce 1řŘř prošlo 

družstvo likvidací, protože se vedení společnosti nedokázalo vyrovnat s ekonomickou 

situací (17).   

Ke konci roku 1řř1 byla však založena nová společnost XY , a. s. se čtyUmi výrobními 

závody. Společnost v období od roku 1řř5 – 1997 vykazovala zisky kolem Ř mil. Kč, 

takže si vedla víc než dobUe. Hlavním výrobním programem již byla výroba hraček, ale 

také stolní hry či fotbal s hráči pUipevnEnými na pružném kloubu. Tento sortiment je na 

trhu dodnes a je dodáván pod obchodní značkou CHEVů (17). 

Kritickým rokem pro společnost se stal rok Ň00ň, ve kterém prodeje výrobk] jednorázovE 

klesly bezmála o čtvrtinu. Od roku Ň000 do roku Ň00ň společnost vykazovala pomErnE 

vysoké zisky. V roce Ň006 společnost poprvé vykázala ztrátu ve výši Ňřř tisíc Kč (17).  

Významným rokem pro společnost byla rok Ň00Ř, kdy byla prodána slovenské mateUské 

společnosti, která pUevzala veškerou výrobní činnost, včetnE 75 zamEstnanc]. 

V následujícím roce došlo ke zmEnE právní formy společnosti na akciovou společnost 

(17). 

2.1.3  PUedmEt činnosti a výrobní program 

V současnosti hlavní výrobní program tvoUí výroba plastových díl] pro automobilový 

pr]mysl. Ve výrobním programu společnosti jsou také technické plasty, jakožto pUesné 

plastové díly a komponenty, dále pak hračky a společenské hry s již zmínEnou 

dlouholetou tradicí ĚpUedevším stavebnice značky CHEVů, stolní hry či hračky na 

pískovištEě a kanceláUské zboží Ězásuvky, poUadače a boxyě (17). 

PUedmEt podnikání (16):  

- zpracování plast], sítotisk, 

- výroba, obchod a služby neuvedené v pUílohách 1 až ň živnostenského zákona  

Společnost poskytuje služby v oblastech (16): 

- návrh a vývoj, 

- lisování plech], 

- potisk a montáž. 
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2.1.4  OdbEratelé  

Hlavním oborem, kterým se společnost zabývá je výroba plast] na základE pUání 

zákazník]. Mezi hlavními odbErateli jsou firmy v automobilovém pr]myslu, pUedevším 

automobilky koncernu VW. Dále vyrábí technické plasty vhodné pro montáže, 

komponenty na plastová okna a ostatní pUíslušenství k modernizaci oken. V oblasti 

hraček dodávají kostečky pro firmu Cheva. Společnost se zamEUuje zejména na dodávky 

domácím zákazník]m, hlavním trhem tedy je Česká republika (17). 

2.2  Výsledky analýzy jednotlivých ukazatel] 

Tato část diplomové práce obsahuje výpočty finančních ukazatel] analyzované 

společnosti a následnou statistickou analýzu vybraných finančních ukazatel].  

Pro výpočet byla použita data z účetních výkaz] společnosti od roku 2008 do roku 2016, 

nebo[ výkazy za rok Ň017 nebyly v dobE zpracování této práce ještE k dispozici.  

Zkrácená forma výkaz] je uvedena v pUílohách č. 2 – 5.   

2.2.1 Ukazatele likvidity 

Ukazatele likvidity vyjadUují schopnost společnosti hradit své krátkodobé závazky včas. 

V následující tabulce č. Ň jsou zobrazeny hodnoty okamžité likvidity, pohotové likvidity  

a bEžné likvidity v letech 2008 – 2016, vypočteny podle vztah] (1.1), (1.2) a (1.3). 

Tabulka č. 2: Ukazatele likvidity v letech 2008 - 2016  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: (18)) 

Ukazatel 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Okamžitá 
likvidita 

0,24 0,07 0,04 0,03 0,02 0,02 0,08 0,06 0,23 

Pohotová 
likvidita 2,25 0,77 0,75 0,53 0,61 0,74 0,86 1,05 1,37 

BEžná 
likvidita 4,30 1,27 1,28 0,95 0,93 1,02 1,11 1,32 1,62 

Okamžitá likvidita dosáhla doporučené hodnoty 0,2 pouze v roce 2008 a 2016. V dalších 

letech se hodnota ukazatele pohybovala pod touto doporučenou hranicí. Lze tedy 

konstatovat, že společnost nemá dostatek penEžních prostUedk] na úhradu svých okamžitE 

splatných závazk].  
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Hodnoty pohotové likvidity se ve sledovaném období pohybují mírnE pod doporučenou 

hodnotou, která je v rozmezí 1 – 1,5. Doporučených hodnot společnosti dosáhla pouze 

v posledních dvou letech sledovaného období a v roce 2008. V porovnání s bEžnou 

likviditou, jsou hodnoty pohotové likvidity nižší. To značí, že ve společnosti je vázáno 

pomErnE velké množství aktiv. 

StejnE tak jako v pUedchozích pUípadech, se hodnoty bEžné likvidity pochybují pod 

doporučenou hodnotou, která je v rozmezí 1,5 – 2,5. Výjimkou je pouze rok Ň00Ř a 2016. 

Tyto nízké hodnoty bEžné likvidity signalizují možné problémy s platební schopností 

společnosti.  

Všechny tUi ukazatele likvidity, tedy okamžitá, pohotová a bEžná, mEly ve sledovaném 

období podobný vývoj. V roce Ň00ř hodnoty u všech ukazatel] likvidit prudce klesly, a 

to díky nár]stu krátkodobých závazk] z obchodních vztah] o témEU 1ř 000 tisk. Kč. U 

okamžité likvidity byl tak zaznamenán pokles o bezmála 71 %, u pohotové o 66 % a u 

bEžná likvidity o 70 % oproti roku 2008. V dalších letech už k žádným výrazným 

výkyv]m nedocházelo. 

2.2.1.1 BEžná likvidita 

Ze skupiny ukazatel] likvidity, bude statistické analýze podroben ukazatel bEžné 

likvidity , který udává, do jaké míry by byla společnost schopna uspokojit své vEUitele, 

pokud by v daném okamžiku pUemEnila veškerá svá aktiva na hotovost. Vypočtené 

hodnoty ukazatele bEžné likvidity vykresluje graf č. 1. 

Z grafu je patrný výrazný pokles hodnoty v roce Ň00ř oproti Ň010 a to pUedevším 

zvýšením závazk] z obchodních vztah]. D]vodem je pUedevším to, že rok Ň00Ř byl 

rokem, ve kterém společnost byla založena a nemEla nasmlouvané velké množství 

zakázek. 
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Graf č. 1: BEžná likvidita v letech 2008 - 2016 
(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

Základní charakteristiky časové Uady bEžné likvidity a její hodnoty, značené jako  検沈, jsou uvedeny v tabulce č. ň. První diference 怠穴沈岫検岻 a koeficient r]stu 倦沈岫検岻 byly 

vypočteny pomocí vztah] (1.22) a (1.24).  

Tabulka č. 3: Hodnoty a základní charakteristiky časové Uady bEžné likvidity 
(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

i = x 
Rok 
[t] 姿餐  層纂餐岫姿岻 暫餐岫姿岻 

1 2008 4,30 - - 

2 2009 1,27 -3,03 0,30 

3 2010 1,28 0,01 1,01 

4 2011 0,95 -0,33 0,74 

5 2012 0,93 -0,02 0,98 

6 2013 1,02 0,09 1,10 

7 2014 1,11 0,09 1,09 

8 2015 1,32 0,21 1,19 

9 2016 1,62 0,30 1,23 

Pr]mEr - 1,53 - - 

Na základE vypočtených koeficient] r]stu 倦沈岫検岻 a prvních diferencí   怠穴沈岫検岻 lze konstatovat, že ve sledovaném období docházelo ke fluktuaci hodnot bEžné 
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likvidity. NejvEtší pokles ukazatele byl zaznamenán v roce 2009, kdy první diference 

vyjadUuje meziroční pokles ukazatele o ň,0ň a koeficient r]stu udává meziroční pokles 

1,Ňňkrát. Pr]mErná hodnota bEžné likvidity za sledované období, vypočtena dle vzorce 

(1.20ě, činí 検博 噺 1,53 a pohybuje tedy v doporučeném rozmezí 1,5 – 2,5. 

Vzhledem k nemonotónnímu vývoji hodnot daného ukazatele není proveden výpočet 

pr]mEru prvních diferencí  怠穴岫検岻博博博博博博博博 ani pr]mErný koeficient r]stu 倦岫検岻博博博博博博 nebo[ by tyto 

charakteristiky nemEly dostatečnou vypovídací hodnotu. 

Vyrovnání časové Uady 

Pro vyrovnání časové Uady bEžné likvidity byla zvolena parabolická regrese, která nejlépe 

vystihuje její pr]bEh.  Rovnice parabolické regrese má tvar  考岫捲岻 噺 紅怠 髪 紅態捲 髪 紅戴捲態.  

Po dosazení vypočtených parametr] je odhad funkce parabolické regrese ve tvaru: 考┏岫捲岻 噺 ね┸はばに 髪 岫伐な┸ねどど岻捲 髪 ど┸なにに捲態 ┸    倦穴結 捲 噺 な┸ に┸ ぬ┸ ┼ ┸ひ┻ 
V tabulce č. 4 a č. 5 jsou uvedeny statistické výpočty, které byly provedeny za účelem 

potvrzení správnosti výbEru dané regresní funkce k vyrovnání hodnot ukazatele bEžné 

likvidity a určení následné predikce. 

Tabulka č. 4: Statistické výpočty ukazatele bEžné likvidity 
(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Gretl) 

 Koeficient SmErodatná chyba t-podíl p-hodnota 

b1 4,672 0,813 5,747 0,001 

b2      -1,400 0,373      -3,751 0,010 

b3 0,122 0,036 3,350 0,015 

Tabulka č. 5: Statistické výpočty ukazatele bEžné likvidity   
(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Gretl) 

Koeficient 
determinace 

Durbin-Watsonova 
statistika 

0,728 2,027 

Statistické výpočty uvedené v pUedchozích dvou tabulkách potvrzují správnost výbEru 

parabolické regrese pro vyrovnání dané časové Uady. P-hodnota u koeficientu b3 je nižší 

než zvolená hladina významnosti g = 0,05, to znamená, že v modelu má vypovídací 

schopnost. Totéž platí také o koeficientech b1 a b2. Model je tedy statisticky významný. 

Koeficient determinace, který nabývá hodnoty 0,728 Uíká, že 72,8 % rozptylu hodnot lze 
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vyjádUit danou regresní funkcí. Durbin-Watsonova statistika se pohybuje kolem 

doporučené hodnoty Ň. 

Prognóza pro rok 2017 a 2018 

Na základE odhadnuté regresní funkce 考┏岫建岻 噺 ね┸はばに 髪 岫伐な┸ねどど岻 ゲ 岫建 伐 にどどば岻 髪岫ど┸なにに岻 ゲ 岫建 伐 にどどば岻態 ┸ 倦穴結 建 噺 にどなば┸ にどなぱ┸ byly určeny predikce hodnot ukazatele 

bEžné likvidity do následujících dvou let. 

P r o g n ó z a  p r o  r o k  Ň 0 1 7 :  考┏岫にどなば岻 噺 ね┸はばに 髪 岫伐な┸ねどど岻 ゲ 岫にどなば 伐 にどどば岻 髪 岫ど┸なにに岻 ゲ 岫にどなば 伐 にどどば岻態 噺 に┸ぱは┻ 
P r o g n ó z a  p r o  r o k  Ň 0 1 8 :  考┏岫にどなぱ岻 噺 ね┸はばに 髪 岫伐な┸ねどど岻 ゲ 岫にどなぱ 伐 にどどば岻 髪 岫ど┸なにに岻 ゲ 岫にどなぱ 伐 にどどば岻態 噺 ね┸どに┻ 
Za pUedpokladu, že nedojde ke zmEnE tržních podmínek a hodnoty ukazatele bEžné 

likvidity se budou vyvíjet stejnE jako dosud, očekává se jeho hodnota v roce 2017 

pUibližnE Ň,Ř6 a v roce Ň01Ř pUibližnE 4,02. 

2.2.2  Ukazatele rentability 

Hodnoty ukazatel] rentability posuzují schopnost společnosti vytváUet zisk za pomocí 

investovaného kapitálu. V tabulce č. 6 jsou zobrazeny hodnoty ROA, ROE, ROS v letech 

2008 - Ň016, vypočteny dle vzorc] (1.4), (1.5) a (1.6). 

Tabulka č. 6:Ukazatele rentability v letech 2008 – 2016 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: (18)) 

Ukazatel rentability aktiv, udávající výkonnost společnosti, se v celém sledovaném 

období nacházel pod oborovým pr]mErem. Výjimkou je rok Ň010, kdy hodnota ukazatele 

ROů byla ř,66 % a oborový pr]mEr byl ř,4ň % (19). Nejh]Ue na tom byla společnost 

v roce 2009 a v letech 2012 – 2013, kdy ROA nabývala záporných hodnot, které jsou 

zapUíčinEny záporným provozním výsledkem hospodaUení. Nejlépe na tom byla 

Ukazatel 
[%] 

Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ROA 5,63 -3,72 9,66 9,09 -1,71 -6,70 3,25 7,89 16,54 

ROE 23,66  -767,28  53,11 47,07    -614,21    -1 017,96 86,49 68,68 76,85 

ROS 7,24 -4,18 7,59  7,10 -1,17 -2,82 1,67  4,62   9,06 
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společnost v roce 2016, kdy jí jedna koruna vložených aktiv pUinesla 16,54 haléU] 

provozního výsledku hospodaUení. Takto vysoká hodnota je zp]sobena nár]stem 

celkových aktiv společnosti, kdy společnost investovala 10 000 tis. Kč do obnovy 

strojního zaUízení a výpočetní techniky. Vzhledem k rozsáhlosti investice se v blízké dobE 

již nepUedpokládá podobná investiční akce. 

Hodnoty ukazatele rentability vlastního kapitálu se ve sledovaném období pohybují 

výraznE nad oborovým pr]mErem (20). Výjimku opEt tvoUí rok Ň00ř, Ň01Ň a Ň01ň, kdy 

se hodnoty ROE pohybují v záporných číslech. Nejlépe na tom byla společnost v letech 

2014 – Ň016, kdy jedna koruna investovaného kapitálu pUinesla vlastník]m v pr]mEru 

77,ň4 haléU] čistého zisku. Záporné hodnoty ROE jsou zp]sobeny záporným výsledkem 

hospodaUení za účetní období. 

Rentabilita tržeb udává, jaký zisk společnost produkuje z jedné koruny tržeb, respektive 

kolik haléU] zisku pUináší jedna koruna tržeb. Hodnoty ROS se ve sledovaném období 

vEtšinou pohybují pod oborovým pr]mErem (21). Výjimkou je rok 2008, 2010 a 2011, 

kdy oborové hodnoty byly pUekročeny. Lze tedy konstatovat, že společnost ve 

zmiOovaných obdobích dosahovala zisku. Naopak v letech 2009, 2012 – 2013 dosahovala 

ztráty, opEt díky zápornému provoznímu výsledku hospodaUení. V roce 2016 došlo 

k nár]stu hodnoty témEU o dvojnásobek, oproti roku pUedchozímu. Je to dáno pUedevším 

r]stem tržeb o bezmála 41 000 tis. Kč, nebo[ společnost získala velkou zakázku na 

výrobu plastových výrobk] pro automobilový pr]mysl. 

2.2.2.1 Rentabilita aktiv 

Pro statistickou analýzu byl vybrán ukazatel rentability celkových aktiv mEUící hrubou 

produkční sílu společnosti, respektive její výnosnost. Na grafu č. Ň je zobrazen pr]bEh 

hodnot rentability za devEt sledovaných let. Lze pozorovat, že nejnižší hodnota byla 

v roce 2013. Po roce Ň01ň je patrný rostoucí trend ukazatele.  

Rok Ň016 bude pro statistické výpočty vynechán z d]vodu zkreslení konečných výsledk], 

což by vedlo k nesprávné predikci do následujících let. D]vody byly popsány 

v pUedcházející kapitole.  
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Graf č. 2: Rentabilita aktiv v letech 2008 – 2016 [%] 

(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

Z grafu č. Ň lze pozorovat, že hodnoty ROů za sledované období nevykazují žádný trend. 

Roky Ň00ř, Ň01Ň a Ň01ň byly ve znamení záporných hodnot ukazatele, nebo[ společnost 

vykázala záporný provozní výsledek hospodaUení. Nejlepšího výsledku bylo dosaženo 

v roce Ň016 a to díky nár]stu celkových aktiv a také díky zvýšení provozního výsledku 

hospodaUení. Rostoucí trend ukazatele je patrný od roku Ň01ň, kdy postupnE docházelo 

ke zvyšování provozního výsledku hospodaUení a také k r]stu celkových aktiv.  

Základní charakteristiky časové Uady a hodnoty rentability aktiv, značené jako 検沈 jsou 

uvedeny v tabulce č. 7. První diference 怠穴沈岫検岻 a koeficient r]stu 倦沈岫検岻 byly vypočteny 

pomocí vztah] (1.22) a (1.24). 
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Tabulka č. 7: Hodnoty a základní charakteristiky časové Uady rentability aktiv 
ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

i = x Rok 
[t] 

姿餐 
[%] 

 層纂餐岫姿岻 
[%] 

暫餐岫姿岻 

1 2008 5,63 - - 

2 2009 -3,72  -9,35 - 

3 2010 9,66 13,38 - 

4 2011 9,09  -0,57 0,94 

5 2012 -1,71  -10,80 - 

6 2013 -6,70  -4,99 3,92 

7 2014 3,25   9,95 - 

8 2015 7,89   4,64 2,43 

Pr]mEr - 2,92 - - 

V období od roku Ň00Ř do doku Ň015 dosahuje pr]mErná hodnota rentability aktiv, 

vypočtena dle vzorce Ě1.20), zhruba 検博 噺 に┸ひ ガ. NejvEtší pokles hodnoty ukazatele byl 

vykázán v roce Ň01Ň, kdy první diference  怠穴沈岫検岻  značí meziroční pokles ukazatele            

o 10,8 % a naopak nejvEtší meziroční nár]st ukazatele byl datován v roce 2010, a to            

o 13,38 %. Koeficienty r]stu 倦沈岫検岻 nejsou v letech Ň00ř, Ň010, Ň01Ň a Ň014 vypočteny, 

nebo[ pUi výpočtu dosahovaly záporné hodnoty. 

S ohledem na nemonotónní vývoj dané časové Uady není určen pr]mEr prvních diferencí  怠穴岫検岻博博博博博博博博 ani pr]mErný koeficient r]stu 倦岫検岻博博博博博博, z d]vod] nízké vypovídací hodnoty tEchto 

charakteristik.  

Vyrovnání časové Uady 

Z pUedešlého grafu č. Ň lze pozorovat nepravidelný vývoj hodnot rentability aktiv, 

dochází tedy ke stUídání r]stu a poklesu. Rok Ň016 byl pro statistické výpočty již ze 

zmínEných d]vod] vynechán. Pro vyrovnání bude použita pr]mErná hodnota ukazatele 

ROů, protože regresní funkci v tomto pUípadE není vhodné použít. Funkce vyrovnaných 

hodnot je tedy ve tvaru: 考┏岫捲岻 噺 に┸ひに ガ. 



44 
 

Pro verifikaci, zda se v dané časové UadE neprojevuje rostoucí či klesající trend, byly 

provedeny statistické výpočty v programu Gretl, které jsou uvedeny v tabulkách č. Ř          

a č. 9. 

Tabulka č. 8: Statistické výpočty ukazatele rentability aktiv 
ĚZdroj: Vlastní zpracování v programu Gretl) 

  
 Koeficient SmErodatná chyba t-podíl p-hodnota 

b1 3,417 5,258 0,650 0,540 

b2      -0,110 1,041      -0,105 0,920 

Tabulka č. 9: Statistické výpočty ukazatele rentability aktiv 
(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Gretl) 

Koeficient 
determinace 

Durbin-Watsonova 
statistika 

P-hodnota (F) 

0,002 1,938 0,920 

Oba regresní koeficienty b1 a b2 nejsou statisticky významné, nebo[ jejich p-hodnoty 

pUevyšují stanovenou hladinu významnosti g = 0,05. P-hodnota ĚFě je rovnEž vyšší než 

hladina významnosti, a tudíž model jako celek je statisticky nevýznamný. Daná časová 

Uada je tedy bez trendu, a proto lze pr]mErnou hodnotu shledávat vhodnou pro vyrovnání 

hodnot ukazatele rentability tržeb a následné určení predikce do dalších dvou let. Durbin-

Watsonova statistika se pohybuje kolem doporučené hodnoty Ň. 

Prognóza pro rok 2017 a 201Ř 

Pro predikci hodnot ukazatele rentability aktiv do následujících dvou let byla zvolena 

pr]mErná hodnota za osm sledovaných let, nebo[ hodnoty ukazatele oscilují kolem 

konstanty. 

P r o g n ó z a  p r o  r o k  Ň 0 1 7 :  考┏岫にどなば岻 噺 に┸ひに ガ┻ 
P r o g n ó z a  p r o  r o k  Ň 0 1 Ř :  考┏岫にどなぱ岻 噺 に┸ひに ガ┻ 
Z]stanou-li tržní podmínky nemEnné a vývojový trend časové Uady bude stejný jako 

doposud lze očekávat, že hodnota ukazatele rentability aktiv bude v letech 2017 a 2018 

pUibližnE Ň,řŇ % 
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2.2.2.2 Rentabilita tržeb 

Pro statistickou analýzu byl dále vybrán ukazatel rentability tržeb, který vyjadUuje 

ziskovou marži společnosti V níže uveden grafu č. ň je zobrazena časová Uada rentability 

tržeb za sledované období, od roku Ň00Ř do roku Ň016. 

Pro statistické výpočty bude opEt vynechán rok Ň016 z d]vod] zkreslení konečných 

výsledk]. D]vody byly popsány v kapitole 2.2.2.  

 
Graf č. 3: Rentabilita tržeb v letech 200Ř – 2016 [%] 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

ObdobnE jako v pUípadE rentability aktiv, tak také z grafu č. ň, na kterém je znázornEn 

vývoj rentability tržeb, není patrný rostoucí či klesající trend. Rostoucí trend je patrný až 

od roku Ň01ň, opEt díky zvyšujícímu se provoznímu výsledku hospodaUení, ale pUedevším 

díky zvyšování tržeb zejména z prodeje výrobk] pro automobilový pr]mysl, z prodeje 

plastových hraček a forem. 

V tabulce č. 10 jsou vypočteny charakteristiky časové Uady a hodnoty ukazatele 

rentability tržeb 検沈. První diference 怠穴沈岫検岻 a koeficient r]stu 倦沈岫検岻 byly získány pomocí 

vztah] (1.22) a (1.24). 
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Tabulka č. 10: Hodnoty a základní charakteristiky časové Uady rentability tržeb 
(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

i = x Rok 
[t] 

姿餐 
[%] 

 層纂餐岫姿岻 
[%] 

暫餐岫姿岻 

1 2008 7,24 - - 

2 2009 -4,18 -11,42 - 

3 2010 7,59 11,77 - 

4 2011 7,10 -0,49 0,94 

5 2012 -1,17 -8,27 - 

6 2013 -2,82 -1,65 2,41 

7 2014 1,67 4,49 - 

8 2015 4,62 2,95 2,77 

Pr]mEr - 2,51 - - 

Pr]mErná hodnota rentability tržeb, vypočtená na základE vzorce (1.20ě, za období      

2008 – 2005 činí 検博 噺 に┸のな ガ. Extrémní výkyv byl zaznamenán v roce 2009, kdy došlo, 

dle první diference  怠穴沈岫検岻, k meziročnímu poklesu o 11,42 % a následnému 

meziročnímu r]stu v roce 2010 o 11,77 %. Oproti roku Ň00ř došlo tedy ke zmEnE o 10ň 

%. Koeficienty r]stu 倦沈岫検岻 nejsou v letech 2009, 2010, 2012 a 2014 vypočteny, nebo[ 

jejich hodnoty nebyly kladné. 

S ohledem na nemonotónní vývoj hodnot daného ukazatele není vypočten pr]mEr prvních 

diferencí  怠穴岫検岻博博博博博博博博 ani pr]mErný koeficient r]stu 倦岫検岻博博博博博博, z d]vod] nízké vypovídací hodnoty 

tEchto charakteristik. 

Vyrovnání časové Uady 

Rok Ň016 byl pro statistické výpočty vynechán již ze zmínEných d]vod]. Jak je z grafu 

č. ň patrné, dochází ke kolísavému vývoji hodnot sledovaného ukazatele v časové UadE. 

Z tohoto d]vodu není vhodné pro její vyrovnání použít nEkterou z regresních funkcí,           

a proto bude provedeno vyrovnání této časové Uady pomocí pr]mErné hodnoty ukazatele 

ROS za osm sledovaných let. 

 Funkce vyrovnaných hodnot je tedy ve tvaru: 考┏岫捲岻 噺 に┸のな ガ. 
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Tabulky č. 11 a č. 1Ň uvádEjí statistické výpočty podporující správnost volby pr]mErné 

hodnoty k vyrovnání časové Uady ukazatele a následné určení predikce pro následující 

dva roky. 

Tabulka č. 11: Statistické výpočty ukazatele rentability tržeb 
(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Gretl) 

  Koeficient SmErodatná chyba t-podíl p-hodnota 

b1 4,038 3,976 1,015 0,349 

b2      -0,340 0,787      -0,432 0,681 

Tabulka č. 12: Statistické výpočty ukazatele rentability tržeb 
(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Gretl) 

Koeficient 
determinace 

Durbin-Watsonova 
statistika 

P-hodnota (F) 

0,030 2,356 0,681 

P-hodnota (F) a p-hodnota koeficientu b2 pUevyšují zvolenou hladinu významnosti               

g = 0,05. Model nemá dostatečnou vypovídací schopnost, a tudíž je statisticky 

nevýznamný. Tato skutečnost potvrzuje nevhodnost aplikace regresních funkcí, a naopak 

podporuje vyrovnání hodnot časové Uady a následné určení predikce za pomocí pr]mErné 

hodnoty. Nízký výsledek koeficientu determinace rovnEž vylučuje použití regresních 

funkcí. Durbin-Watsonova statistika nabývá pro tento model doporučené hodnoty Ň.  

Prognóza pro rok 2017 a 201Ř 

Pro predikci hodnot ukazatele rentability tržeb pro roky 2017 a 2018 byla zvolena 

pr]mErná hodnota za osm sledovaných let, nebo[ hodnoty ukazatele ROS oscilují kolem 

konstanty. 

P r o g n ó z a  p r o  r o k  2 0 1 7 : 考┏岫にどなば岻 噺 に┸のな ガ┻ 
P r o g n ó z a  p r o  r o k  Ň 0 1 Ř :  考┏岫にどなぱ岻 噺 に┸のな ガ┻ 
 

Bude-li mít trend časové Uady stejný vývoj jako doposud a tržní podmínky z]stanou 

nemEnné, hodnota ukazatele rentability tržeb bude v následujících dvou letech pUibližnE 

2,51 %. 
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2.2.3 Ukazatele zadluženosti 
Ukazatele zadluženosti mEUí míru financování aktiv společnosti cizími zdroji. VyjadUují 

tedy, do jaké míry je společnost zadlužena. V tabulce č. 1ň jsou uvedeny hodnoty 

ukazatel] zadluženosti za sledované období. Hodnoty ukazatel] byly vypočteny  

na základE vztah] (1.7), (1.8) a (1.9). 

Tabulka č. 13: Ukazatele zadluženosti v letech 200Ř - 2016  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: (18)) 

Ukazatel 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Celková 
zadluženost [%] 

93,22 98,35 96,56 92,09 98,34 98,69 95,70 91,56 84,24 

Koeficient 
samofinancování 
[%] 

6,12 1,21 3,13 6,82 1,16 0,75 3,88 8,14 15,59 

Úrokové krytí 1,67 -0,88 2,00 1,95 -0,39 -2,60 1,83 5,92 11,81 

Ve všech sledovaných letech se hodnota celkové zadluženosti nacházela nad ř0 % 

hranicí, kdy nejvyšší hodnotu vykazovala v roce Ň00ř a Ň01ň a to bezmála řř %. Od roku 

Ň014 je patrné postupné snižování zadluženosti společnosti, kdy v roce 2016 byla 

zadlužena zhruba z Ř4 %. Ze získaných hodnot lze tedy konstatovat, že společnost je 

financována pUedevším z cizích zdroj], nicménE má tendenci tuto hodnotu snižovat. 

NejvEtší podíl na cizích zdrojích tvoUí krátkodobé závazky.  

Koeficient samofinancování je doplOkovým ukazatel celkové zadluženosti a vyjadUuje, 

do jaké míry společnost financuje svá aktiva vlastními zdroji. Doporučená hodnota tohoto 

ukazatele je 50 %, tuto hodnotu společnost nedosahovala ani v jednom ze sledovaných 

rok].  

Ukazatel úrokového krytí vyjadUuje, kolikrát zisk pUevyšuje placené úroky z bankovních 

úvEr], respektive vyjadUuje schopnost společnosti splácet úvEry. Vyjma rok] Ň00ř, Ň01Ň 

a Ň01ň, kdy společnost vykazovala ztrátu a hodnoty úrokového krytí byly záporné, byly 

hodnoty ukazatele kladné a zároveO vEtší než 1. To znamená, že společnost po úhradE 

nákladových úrok] vykazuje kladný výsledek hospodaUení pUed zdanEním. 
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2.2.3.1 Celková zadluženost  
Pro statistickou analýzu byl vybrán ukazatel celkové zadluženosti, který dává obraz  

o tom, jaký je pomEr cizích a vlastních zdroj] financování ve společnost.  

Graf č. 4 zachycuje vývoj celkové zadluženosti společnosti za zkoumaných devEt let, ze 

kterého je patrné, že kapitálová struktura společnosti je tvoUena pUeváženE cizími zdroji, 

a to pUibližnE z 94 %. V roce 2016 došlo k nár]stu celkových aktiv, což se projevilo 

snížením zadluženosti. 

 
Graf č. 4: Celková zadluženost v letech 200Ř – 2016 [%] 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Základní charakteristiky časové Uady a hodnoty celkové zadluženosti 検沈 jsou uvedeny 

v následující tabulce č. 14. První diference 怠穴沈岫検岻 a koeficient r]stu 倦沈岫検岻 byly 

vypočteny pomocí vztah] (1.22) a (1.24). 
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Tabulka č. 14: Hodnoty a základní charakteristiky časové Uady celkové zadluženosti 
(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

i = x Rok 
[t] 

姿餐 
[%] 

 層纂餐岫姿岻 
[%] 

暫餐岫姿岻 

1 2008 93,22 - - 

2 2009 98,35 5,13 1,06 

3 2010 96,56 -1,79 0,98 

4 2011 92,09 -4,47 0,95 

5 2012 98,34 6,25 1,07 

6 2013 98,69 0,35 1,00 

7 2014 95,7 -2,99 0,97 

8 2015 91,56 -4,14 0,96 

9 2016 84,24 -7,32 0,92 

Pr]mEr - 94,31 - - 

V období od roku Ň00ř do doku Ň016 dosahuje pr]mErná hodnota celkové zadluženosti, 

vypočtena dle vzorce (1.20), činí 検博 噺 ひね┸ぬな ガ. NejvEtší pokles hodnoty ukazatele byl 

vykázán v roce 2016, kdy první diference 怠穴沈岫検岻  značí meziroční pokles ukazatele            

o 7,32 % a koeficient r]stu 倦沈岫検岻 udává meziroční pokles o 0,řŇkrát. 

S ohledem na nemonotónní vývoj hodnot ukazatele celkové zadluženosti není vypočten 

pr]mEr prvních diferencí  怠穴岫検岻博博博博博博博博 ani pr]mErný koeficient r]stu 倦岫検岻博博博博博博.  Tyto charakteristiky 

by nemEly dostatečnou vypovídací hodnotu. 

Vyrovnání časové Uady.  

Pro vyrovnání hodnot dané časové byla zvolena parabolická regrese, která nejlépe 

vystihuje její pr]bEh.  Rovnice parabolické regrese má tvar  考岫捲岻 噺 紅怠 髪 紅態捲 髪 紅戴捲態.  

Po dosazení vypočtených parametr] je odhad funkce parabolické regrese ve tvaru: 考┏岫捲岻 噺 ぱひ┸ははぬ 髪 ね┸どなに捲 髪 岫伐ど┸ねぱば岻捲態 ┸    倦穴結 捲 噺 に┸ ぬ┸ の┸ ┼ ┸ひ┻ 
Správnost výbEru dané regresní funkce pro ukazatel celkové zadluženosti potvrzují 

statistické výpočty v programu Gretl, které jsou uvedeny v tabulkách č. 15 a č. 16. 
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Tabulka č. 15: Statistické výpočty ukazatele celkové zadluženosti 
ĚZdroj: Vlastní zpracování v programu Gretl) 

  Koeficient SmErodatná chyba t-podíl p-hodnota 

b1 89,663 3,914 22,910 0,000 

b2   4,012 1,797   2,233 0,067 

b3 -0,487 0,175  -2,778 0,032 

Tabulka č. 16: Statistické výpočty ukazatele celkové zadluženosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Gretl) 

Koeficient 
determinace 

Durbin-Watsonova 
statistika 

P-hodnota (F) 

0,673 1,778 0,035 

Z výsledných hodnot uvedených v tabulkách č. 15 a č. 16 vyplývá, že parabolická regrese 

byla pro vyrovnání hodnot časové Uady celkové zadluženosti zvolena správnE. P-hodnota 

koeficientu b3 je nižší než zvolená hladina významnosti g = 0,05, to znamená, že v modelu 

má vypovídací schopnost. P-hodnota ĚFě, udávající významnost celého modelu, je také 

menší než hladina významnosti g = 0,05. Model jako celek je tedy statisticky významný. 

Index determinace 荊態 噺 ど┸はば Uíká, že 67 % rozptylu hodnot lze vyjádUit danou regresní 

funkcí. Durbin-Watsonova statistika se pohybuje kolem doporučené hodnoty Ň. 

Prognóza pro rok 2017 a 201Ř 

Na základE odhadnuté regresní funkce 考┏岫建岻 噺  ぱひ┸ははぬ 髪 ね┸どなに ゲ 岫建 伐 にどどば岻 髪岫伐ど┸ねぱば岻 ゲ 岫建 伐 にどどば岻態┸ kde t = 2017, 2018, byly vypočteny predikce hodnot ukazatele 

celkové zadluženosti do následujících dvou let. 

P r o g n ó z a  p r o  r o k  Ň 0 1 7 :  考┏岫にどなば岻 噺 ぱひ┸ははぬ 髪 ね┸どなに ゲ 岫にどなば 伐 にどどば岻 髪 岫伐ど┸ねぱば岻 ゲ 岫にどどなば 伐 にどどば岻態 噺 ぱな┸など ガ┻ 
P r o g n ó z a  p r o  r o k  Ň 0 1 Ř :  考┏岫にどなば岻 噺 ぱひ┸ははぬ 髪 ね┸どなに ゲ 岫にどなぱ 伐 にどどば岻 髪 岫伐ど┸ねぱば岻 ゲ 岫にどどなば 伐 にどどば岻態 噺 ばね┸ぱひ ガ┻ 
Za pUedpokladu, že nedojde ke zmEnE tržních podmínek a hodnoty ukazatele se budou 

vyvíjet stejnE jako dosud, očekává se hodnota celkové zadluženosti pUibližnE Ř1,1 % 

v roce 2017 a 74,89 % v roce 2018. Lze tedy dále očekávat postupný pokles celkové 

zadluženosti společnosti. 
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2.2.4 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity hodnotí, jak efektivnE dokáže společnost hospodaUit se svými aktivy, 

jak obEžnými, tak i stálými. Tabulka č. 17 uvádí hodnoty ukazatel] aktivity, které byly 

vypočteny na základE vzorc] (1.10), (1.11), (1.12) a (1.13). 

Tabulka č. 17: Ukazatele aktivity v letech 2008 - 2016  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: (18)) 

Ukazatel 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Doba obratu 
pohledávek 
[dny] 

117,88 123,02 79,12 74,10 101,10 79,59 85,88 125,90 88,41 

Doba obratu 
závazk] [dny] 62,89 188,55 117,87 156,50 194,84 116,61 122,31 135,89 131,91 

Doba obratu 
zásob [dny] 129,13 95,24 62,06 64,70 61,61 32,93 30,48 37,08 19,82 

Obrat 
celkových aktiv  0,78  0,89  1,27  1,28  1,47  2,37  1,95  1,71  1,82 

 Dobu obratu pohledávek lze považovat za nepUíliš uspokojivou. Hodnoty ukazatele 

dosahují pomErnE vysokých hodnot, pUičemž nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v roce 

Ň015, kde společnost musela čekat v pr]mEru 1Ň6 dní na platby od svých odbEratel]. Lze 

tedy konstatovat, že odbEratelé hradí své závazky se značným zpoždEním. 

U ukazatele doby obratu závazk] lze pozorovat jeho nestabilní vývoj. Nejkratší doba,  

za kterou společnost uhradila své závazky byla v roce 2008, a to v pr]mEru 6ň dní. 

Naopak nejdelší doba, za kterou společnost uhradila své závazky byla v roce 2012 a to 

v pr]mEru 1ř5 dní. Ukazatel doby obratu závazk] by mEl dosahovat vyšších hodnot, než 

jsou hodnoty doby obratu pohledávek. Tento požadavek společnost ve sledovaném 

období splnila. 

Doba obratu zásob udává počet dní, po které jsou zásoby na skladE do doby jejich 

spotUeby nebo prodeje. Pro společnost je pUíznivé, má-li  ukazatel doby obratu zásob 

klesající charakter, protože tím ménE penEžních prostUedk] potUebuje k jejich 

financování. Hodnoty ukazatele se v první polovinE sledovaného období pohybují nad 

oborovým pr]mErem (22). V pr]mEru zásoby strávily na skladE Řň dní, což je o Ň,5krát 

více než oborový pr]mEr. Od roku Ň01ň došlo ke snížení hodnoty doby obratu zásob 
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témEU o polovinu, pUičemž nejkratší doba, kterou zásoby strávily na skladE, byla Ň0 dní, 

a to v roce 2016. 

Hodnoty ukazatele obratu celkových aktiv ve sledovaném období, vyjma rok] Ň00Ř  

a Ň00ř, pUevyšují doporučenou hodnotu 1. Lze tedy Uíci, že společnost hospodaUí se svým 

majetkem efektivnE. Nejlépe si společnost vedla v posledních čtyUech letech, což je dáno 

r]stem tržeb. 

2.2.4.1 Doba obratu pohledávek 

Jako prvním, ze skupiny ukazatel] aktivity, byl pro statistickou analýzu vybrán ukazatel 

doby obratu pohledávek, nebo[ je tento ukazatel pro společnost podstatný z hlediska 

platební schopnosti. Společnost by mEla usilovat o co nejkratší dobu splatnosti svých 

pohledávek. Tedy čím nižší bude hodnota doby obratu pohledávek, tím rychleji 

odbEratelé splácí své závazky. Vizuální interpretaci hodnot daného ukazatele znázorOuje 

následující graf č. 5. 

 
Graf č. 5: Doba obratu pohledávek v letech 2008 – 2016 [dny] 

(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

Z pUedcházejícího grafu č. 5 vyplývá, že doba obratu pohledávek je velmi vysoká. 

NejvEtší hodna byla namEUena v roce 2015, kdy je doba obratu pohybovala nad 120 dny. 

To bylo dáno pUedevším skokovým nár]stem pohledávek z obchodních vztah] o témEU 

dvojnásobek oproti pUedchozímu roku. V roce Ň016 je pak patrný pokles na zhruba Ř0 

dní, kdy celkové tržby rostly rychleji než pohledávky z obchodních vztah] 
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Základní charakteristiky časové Uady a hodnoty doby obratu pohledávek 検沈 jsou uvedeny 

v tabulce č. 1Ř. Výpočty prvních diferencí 怠穴沈岫検岻 a koeficient] r]stu 倦沈岫検岻 byly 

provedeny pomocí vztah] (1.22) a (1.24). 

Tabulka č. 18: Hodnoty a základní charakteristiky časové Uady doby obratu pohledávek  
(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

i = x Rok 
[t] 

姿餐 
[dny] 

 層纂餐岫姿岻 
[dny] 

暫餐岫姿岻 

1 2008 117,88 - - 

2 2009 123,02   5,14 1,04 

3 2010  79,12 -43,90 0,64 

4 2011  74,10  -5,02 0,94 

5 2012 101,10 27,00 1,36 

6 2013  79,59 -21,51 0,79 

7 2014  85,88   6,29 1,08 

8 2015 125,90 40,02 1,47 

9 2016  88,41 -37,49 0,70 

Pr]mEr - 97,22 - - 

Pomocí vzorce Ě1.20ě byla vypočtena pr]mErná doba obratu pohledávek 検博 噺 ひば┸にに 穴券í. 
Dle interních informací společnosti, je délka splatnosti faktur ň0 dní. Lze tedy 

konstatovat, že odbEratelé splácí své závazky za 3krát delší dobu oproti stanovené 

ň0denní lh]tE. BEhem sledovaného období lze pozorovat značné výkyvy ukazatele.  

Extrémní pokles byl zaznamenán v roce Ň010, kdy došlo k meziročnímu poklesu bezmála 

o 44 dní, tedy 0,64krát. Společnost na úhradu svých pohledávek čekala o 44 dní ménE než 

v pUedchozím roce. Naopak extrémního nár]stu bylo dosaženo v roce 2015, kdy na 

základE první diference 怠穴沈岫検岻 společnost inkasovala platby od svých odbEratel] o 40 dní 

pozdEji než v roce Ň014. Dle koeficientu r]stu 倦沈岫検岻 došlo k meziročnímu r]stu 1,47krát. 

Pr]mEr prvních diferencí  怠穴岫検岻博博博博博博博博 ani pr]mErný koeficient r]stu 倦岫検岻博博博博博博 není vypočten, nebo[ 

by tyto charakteristiky nemEly pUíliš velkou informační hodnotu z d]vodu promEnlivého 

vývoje hodnot v časové UadE. 
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Vyrovnání časové Uady 

Jelikož hodnoty časové Uady vykazují kolísavý charakter, což je patrné z grafu č. 5, 

nebude možné na její vyrovnání aplikovat nEkterou z regresních funkcí. Proto bude 

vyrovnání hodnot dané časové Uady provedeno pomocí pr]mErné hodnoty. 

ProstUednictvím pr]mErné hodnoty bude také stanovena predikce pro následující dva 

roky. Funkce vyrovnaných hodnot je tedy ve tvaru: 考┏岫捲岻 噺 ひば┸にに 穴券í. 
V tabulce č. 1ř a č. Ň0 jsou uvedeny statistické výpočty podporující správnost volby 

pr]mErné hodnoty pro vyrovnání hodnot ukazatele doby obratu pohledávek a následné 

určení predikce do následujících dvou let. 

Tabulka č. 19: Statistické výpočty ukazatele doby obratu pohledávek  
(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Gretl) 

  Koeficient SmErodatná chyba t-podíl p-hodnota 

b1 104,741 15,469 6,771 0,000 

b2 -1,504 2,749 -0,547 0,601 

Tabulka č. 20: Statistické výpočty ukazatele doby obratu pohledávek  
(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Gretl) 

Koeficient 
determinace 

Durbin-Watsonova 
statistika 

P-hodnota (F) 

0,041 1,937 0,601 

Na základE výše uvedených výpočtu lze jasnE konstatovat, že danou časovou Uadu není 

vhodné vyrovnávat žádnou regresní funkcí. P-hodnota nezávisle promEnné, tedy 

koeficientu b2, je vyšší než zvolená hladina významnosti g = 0,05 a pro model tak nemá 

význam. StejnE tak p-hodnota ĚFě, která udává významnost modelu jako celku. Model 

tedy je statisticky nevýznamný. Volbu pr]mErné hodnoty podporuje rovnEž koeficient 

determinace, který nabývá hodnoty 0,041. Durbin-Watsonova statistika se pohybuje 

kolem doporučené hodnoty Ň. 

Prognóza pro rok 2017 a 201Ř 

Pro stanovení prognózy vývoje ukazatele doby obratu pohledávek pro roky 2017 a 2018 

byla zvolena pr]mErná hodnota za devítileté sledované období, nebo[ hodnoty oscilují 

kolem konstanty. 
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P r o g n ó z a  p r o  r o k  Ň 0 1 7 :  考┏岫にどなば岻 噺 ひば┸にに 穴券í┻ 
P r o g n ó z a  p r o  r o k  Ň 0 1 Ř :  考┏岫にどなば岻 噺 ひば┸にに 穴券í┻ 
Bude-li mít trend časové Uady stejný vývoj jako doposud a tržní podmínky z]stanou 

nemEnné, hodnota ukazatele doby obratu pohledávek bude pro rok 2017 i 2018 ve výši 

pUibližnE ř7,ŇŇ dní. 

2.2.4.2 Doba obratu závazk] 

Dobu obratu pohledávek je dobré porovnat s dobou obratu závazk]. Z tohoto d]vodu byl 

pro statistickou analýzu vybrán také tento ukazatel, pro nEjž platí, že by mEl být vyšší než 

doba obratu pohledávek.  

Ukazatel doby obratu závazk] udává počet dní, za které společnost zaplatí dodavatel]m 

za své závazky. Časovou Uadu tohoto ukazatele za zkoumané období znázorOuje graf         

č. 6, na základE kterého lze konstatovat, že doba obratu závazk] ve společnosti je pomErnE 

vysoká. Dále je patrné, že ve sledovaném období docházelo ke stUídání r]stu a poklesu 

doby obratu závazk]. Od roku Ň010 do roku Ň01Ň se doba obratu zvyšovala, což je dáno 

tím, že závazky z obchodních vztah] rostly rychleji než tržby, to znamená, že společnost 

platila dUíve, než inkasovala peníze od svých odbEratel]. 

 
Graf č. 6: Doba obratu závazk] v letech 200Ř – 2016 [dny] 

(Zdroj: Vlastní zpracováníě 
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Následující tabulka č. Ň1 uvádí výpočty základních charakteristik časové Uady a hodnoty 

doby obratu závazk], značené jako 検沈. Výpočty prvních diferencí 怠穴沈岫検岻 a koeficient] 

r]stu 倦沈岫検岻 byly provedeny pomocí vztah] (1.22) a (1.24). 

Tabulka č. 21: Hodnoty a základní charakteristiky časové Uady doby obratu závazk] 
(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr]mErná hodnota doby obratu závazk] za devEt sledovaných let 検博 噺 なぬは┸ぬば 穴券í byla 

vypočtena dle vzorce Ě1.22). Společnost tedy splácí své závazky zhruba za 4 mEsíce. 

StejnE jako u ukazatele doby obratu pohledávek, docházelo u doby obratu závazk] ke 

značné fluktuaci hodnot, a to pUedevším v první polovinE sledovaného období. První 

diference 怠穴沈岫検岻 udává nejvEtší meziroční zmEnu v roce 2009 a 2013. V roce Ň00ř došlo 

k r]stu doby obratu závazk] o bezmála 1Ň6 dní oproti roku 2008 a naopak v roce 2013 

k poklesu, kdy společnost byla schopna hradit své závazky o 78 dní dUíve než 

v pUedchozím roce.  

Charakteristiky pr]mErného koeficientu r]stu 倦岫検岻博博博博博博 a pr]mEru prvních diferencí  怠穴岫検岻博博博博博博博博  

nejsou z d]vodu nemonotónního vývoje hodnot vypočteny, jelikož by nemEly pUíliš 

velkou informační kvalitu.     

Vyrovnání časové Uady 

Z grafu č. 6 je patrné, že hodnoty doby obratu závazk] nevykazují rostoucí ani klesající 

trend nýbrž dochází ke fluktuaci hodnot. Z tohoto d]vodu není vhodné vyrovnávat tuto 

i = x Rok 
[t] 

姿餐 
[dny] 

 層纂餐岫姿岻 
[dny] 

暫餐岫姿岻 

1 2008 62,89 - - 

2 2009 188,55 125,66 3,00 

3 2010 117,87 -70,68 0,63 

4 2011 156,50 38,63 1,33 

5 2012 194,84 38,34 1,24 

6 2013 116,61 -78,23 0,60 

7 2014 122,31 5,70 1,05 

8 2015 135,89 13,58 1,11 

9 2016 131,91 -3,98 0,97 

Pr]mEr - 136,37 - - 
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časovou Uadu regresní funkcí. Hodnoty se pohybují okolo konstanty, a proto bude pro 

vyrovnání použita pr]mErná hodnota. Funkce vyrovnaných hodnot je ve tvaru: 考┏岫捲岻 噺 なぬは┸ぬば 穴券í. 
Správnost volby pr]mErné hodnoty k vyrovnání hodnot časové Uady doby obratu závazk] 

a určení následné prognózy potvrzují statistické výpočty uvedené v následujících 

tabulkách č. ŇŇ a č. Ňň. 

Tabulka č. 22: Statistické výpočty ukazatele doby obratu závazk]  
(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Gretl) 

  Koeficient SmErodatná chyba t-podíl p-hodnota 

b1 129,117 31,029 4,161 0,004 

b2   1,452   5,514 0,263 0,800 

Tabulka č. 23: Statistické výpočty ukazatele doby obratu závazk]  
(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Gretl) 

Koeficient 
determinace 

Durbin-Watsonova 
statistika 

P-hodnota (F) 

0,010 2,343 0,800 

Koeficient b1 je nižší než hladina významnosti g = 0,05, v modelu má tedy význam.          

P-hodnota koeficientu b2 naopak nabývá hodnoty vyšší než stanovená hladina 

významnosti g = 0,05, pro model nemá význam. P-hodnota (F) rovnEž pUevyšuje hladinu 

významnosti, a tudíž model jako celek nemá dostatečnou vypovídací schopnost a je tak 

statisticky nevýznamný. Index determinace 荊態 噺 ど┸どなど taktéž nepodporuje vyrovnání 

prostUednictvím regresní funkce. Pro uvedený model nabývá Durbin-Watsonova statistika 

nabývá pro tento model doporučené hodnoty Ň. 

Prognóza pro rok 2017 a 201Ř 

Pro stanovení prognózy vývoje doby obratu závazk] v dalších dvou letech byla zvolena 

pr]mErná hodnota za sledovaných devEt let z d]vodu kolísání hodnot ukazatele kolem 

konstanty. 

P r o g n ó z a  p r o  r o k  Ň 0 1 7 :  考┏岫にどなば岻 噺 なぬは┸ぬば 穴券í┻ 
P r o g n ó z a  p r o  r o k  Ň 0 1 Ř :  考┏岫にどなぱ岻 噺 なぬは┸ぬば 穴券í┻ 
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Hodnota ukazatele doby obratu závazk] bude v letech Ň017 a Ň01Ř pUibližnE 1ň6,ň7 dní, 

avšak za pUedpokladu, že vývoj časové Uady bude stejný jako doposud a nedojde ke zmEnE 

tržních podmínek. 

2.2.5  Rozdílové ukazatele 

Pro výpočet rozdílových ukazatel] byl zvolen ukazatel čistého pracovního kapitálu  

a čistých pohotových prostUedk]. Oba dva ukazatele charakterizují likviditu společnosti, 

pUičemž za nejd]ležitEjší je považován ukazatel čistého pracovního kapitálu vyjadUující 

platební schopnost společnosti. 

Tabulka č. Ň4 uvádí hodnoty ukazatel] čistého pracovního kapitálu a čistých pohotových 

prostUedk] vypočtených dle vzorc] Ě1.14) a (1.15). 

Tabulka č. 24: Rozdílové ukazatele v letech 200Ř – 2016 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: (18)) 

Ukazatel    
[tis. Kč] 

Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ČPK -10 827 -15 011 3 396 -2 882 -4 554 -1 159 577 4 224 -577 

ČPP -4 422 -23 128 -17 608 -20 645 -24 617 -16 680 -19 462 -29 402 -21 454 

Hodnoty čistého pracovního kapitálu byly ve sledovaném období pUevážnE v záporných 

hodnotách. Výjimku tvoUí pouze roky Ň010, Ň014 a Ň015, kdy společnosti po úhradE 

svých závazk] z]stala určitá částka ve formE volných penEžních prostUedk]. Záporná 

čísla čistého pracovního kapitálu, pUedstavující nekrytý dluh značí, že společnost má jisté 

problémy se splácením svých závazk]. Nejh]Ue na tom společnost byla v letech 2008         

a Ň00ř, kdy pUijala krátkodobou nebankovní výpomoc na pokrytí zvýšené potUeby 

penEžních prostUedk], kterou v roce 2010 splatila. 

Čisté pohotové prostUedky byly v celém zkoumaném období v záporných hodnotách. Je 

to dáno pUedevším vysokým množstvím krátkodobých závazk] a neodpovídajícím 

množstvím pohotových finančních prostUedk]. To znamená, že společnost není schopna 

pomocí pohotových finančních prostUedk] uhradit své okamžitE splatné závazky. 

2.2.5.1 Čistý pracovní kapitál 

Z rozdílových ukazatel] byl pro statistickou analýzu vybrán ukazatel čistého pracovního 

kapitálu, který reprezentuje množství penEžních prostUedk], které společnosti z]stanou 
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po splacení svých závazk]. Snahou společnosti by mEla být co nejvyšší hodnota tohoto 

ukazatele. Vývoj hodnot čistého pracovního kapitálu za období od roku Ň00Ř do roku 

2016 je zobrazen na grafu č. 7. Je patrné, že ve vEtšinE sledovaného období má problémy 

se splácením závazk], nebo[ krátkodobá pasiva pUevyšují obEžná aktiva. To je velmi 

rizikové, protože společnosti chybí finanční zdroje pro úhradu a zabezpečení bEžného 

chodu výroby. 

 
Graf č. 7: Čistý pracovní kapitál v letech 200Ř – 2016 [tis. Kč] 

(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

Základní charakteristiky časové Uady a hodnoty čistého pracovního kapitálu značené jako 検沈 jsou uvedeny v tabulce č. Ň5. První diference 怠穴沈岫検岻 a koeficient r]stu 倦沈岫検岻 byly 

vypočteny pomocí vztah] (1.22) a (1.24).  
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Tabulka č. 25: Hodnoty a základní charakteristiky časové Uady ČPK 
(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

i = x Rok 
[t] 

姿餐 
[tis. Kč] 

 層纂餐岫姿岻 
[tis. Kč] 暫餐岫姿岻 

1 2008 -10 827 - - 

2 2009 -15 011 -4 184 1,39 

3 2010 3 396 18 407 - 

4 2011 -2 882 -6 278 - 

5 2012 -4 554 -1 672 1,58 

6 2013 -1 159 3 395 0,25 

7 2014     577 1 736 - 

8 2015 4 224 3 647 7,32 

9 2016   -518 -4 742 - 

Pr]mEr - -2 973 - - 

Pr]mErná hodnota čistého pracovního kapitálu, vypočtená dle vzorce Ě1.20ě, činí               検博 噺 伐に ひばぬ 建件嫌┻ 計č┻ Částka není nikterak pUíznivá, nebo[ značí, že společnost 

dlouhodobE nemá dostatek penEžních prostUedk] na splácení svých krátkodobých 

závazk]. NejvEtší výkyv byl zaznamenán v roce 2010, kdy dle první diference 怠穴沈岫検岻 

došlo k meziročnímu r]stu o 1Ř 407 tis. Kč, tedy o 4ň,ř p. b. oproti minulému roku. 

Hodnoty koeficientu r]stu nejsou v letech 2010 - 2011, 2014 a 2016 vypočteny, nebo[ 

dosahovaly záporného výsledku. 

Vývoj hodnot daného ukazatele není monotónní, a proto není uveden pr]mEr prvních 

diferencí  怠穴岫検岻博博博博博博博博 ani pr]mErný koeficient r]stu 倦岫検岻博博博博博博. V opačném pUípadE by výsledky 

tEchto charakteristik pozbývaly vypovídací hodnoty. 

Vyrovnání časové Uady 

Rok Ň016 byl pro statistickou analýzu vynechán již ze zmínEných d]vod]. Pro vyrovnání 

časové Uady ukazatele čistého pracovního kapitálu byla zvolena logaritmická regrese, 

která nejlépe vystihuje její pr]bEh. Rovnice logaritmické regrese má tvar 

 考岫捲岻 噺 紅怠 髪 紅態 log 捲. Po dosazení vypočtených parametr] je odhad funkce logaritmické 

regrese ve tvaru: 考┏岫捲岻 噺 伐なに なはの┸ぱ 髪 岫は ねはね┸どな ゲ ln 捲岻┸     倦穴結 捲 噺 な┸ に┸ ぬ┸ ┼ ┸ ひ┻ 
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Pro rozhodnutí, zda je zvolená regresní funkce vhodná pro vyrovnání dané časové Uady     

a následnou predikci, sloužily statistické výpočty uvedené v tabulkách č. Ň6 a č. 27. 

Tabulka č. 26: Statistické výpočty ukazatele ČPK  
(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Gretl) 

  
 

Koeficient SmErodatná chyba t-podíl p-hodnota 

b1 -12 165,8 3 591,75 -3,387 0,012 

b2      6 463,01 2 279,32 2,836 0,025 

Tabulka č. 27: Statistické výpočty ukazatele ČPK  
(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Gretl) 

Koeficient 
determinace 

Durbin-Watsonova 
statistika 

P-hodnota (F) 

0,535 2,948 0,025 

Z výše uvedených tabulek je zUejmé, že logaritmická regrese byla pro vyrovnání hodnot 

dané časové Uady zvolena správnE. P-hodnota nezávisle promEnné, tedy koeficientu b2, je 

nižší než zvolená hladina významnosti g = 0,05, to znamená, že v modelu má význam.   

P-hodnota (F) je menší než hladina významnosti g = 0,05, model jako celek má dobrou 

vypovídací schopnost. Koeficient determinace o hodnotE 0,5ň5 Uíká, že 53 % rozptylu 

hodnot lze vyjádUit danou regresní funkcí. Durbin-Watsonova statistika nabývá pro tento 

model doporučené hodnoty Ň. 

Prognóza pro rok 2017 a 2018 

Za pomocí odhadnuté regresní funkce 考┏岫建岻 噺  伐なに なはの┸ぱ 髪 は ねはぬ┸どな ゲ ln岫建 伐 にどどば), kde 

t = 2017, 2018, byly vypočteny predikce hodnot ukazatele čistého pracovního kapitálu 

do následujících dvou let. 

P r o g n ó z a  p r o  r o k  Ň 0 1 7 :  考┏岫にどなば岻 噺 伐なに なはの┸ぱ 髪 は ねはね┸どな ゲ ln岫にどなば 伐 にどどば岻 噺 に ばなの┸ぱぬ 建件嫌┻ 計č┻ 
P r o g n ó z a  p r o  r o k  Ň 0 1 Ř :  考┏岫にどなぱ岻 噺 伐なに なはの┸ぱ 髪 は ねはね┸どな ゲ ln岫にどなぱ 伐 にどどば岻 噺 ぬ ぬぬな┸ぱに 建件嫌┻ 計č┻ 
Za pUedpokladu, že nedojde ke zmEnE tržních podmínek a hodnoty čistého pracovního 

kapitálu se budou vyvíjet stejnE jako dosud, lze očekávat hodnotu ČPK v roce 2017 ve 

výši Ň 715,83 tis. Kč a v roce 2018 pak 3 331,82 tis. Kč. Prognóza tedy udává nár]st 

hodnot ukazatele, což je pro společnost pUíznivé.  
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2.2.6  Index IN05 

Z Uady bankrotních model] byl pro celkové zhodnocení finančního zdraví společnosti 

vybrán index IN05. Tento ukazatel hodní firmu z pohledu vEUitelského a vlastnického  

a predikuje, zda je společnost v nejbližších letech ohrožena bankrotem. Hodnoty indexu 

za sledované období, které byly vypočteny dle vzorce (1.16), jsou uvedeny v tabulce          

č. ŇŘ. 

Tabulka č. 28: Index IN05 v letech 2008 - 2016  
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: (18)) 

Ukazatele 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

A 1,07 1,02 1,04 1,09 1,02 1,01 1,04 1,09 1,19 

B 1,67 -0,88 2,00 1,95 -0,39 -2,60 1,83 5,92 9,00 

C 0,06 -0,04 0,10 0,09 -0,02 -0,07 0,03 0,08 0,17 

D 0,78 0,89 1,27 1,28 1,47 2,37 1,95 1,71 1,82 

E 0,70 0,68 1,17 0,88 0,84 0,94 1,03 1,11 0,99 

IN05 0,66 0,20 0,97 0,93 0,43 0,34 0,84 1,15 1,64 

Na základE vypočtených hodnot lze konstatovat, že index IN05 mEl ve sledovaném 

období Ň00Ř – 2016 nepravidelný vývoj. V letech 2010, 2011 a 2015 se společnost 

nacházela v šedé zónE. To znamená, že nelze jednoznačnE určit finanční zdraví 

společnosti, tedy zda bude tvoUit hodnotu nebo zda se nachází ve finančních potížích. 

ůlarmující byly roky 2009, 2012 a 2013, kdy se hodnoty toho ukazatele nacházely 

hluboko pod minimální hranicí a společnost se tak nacházela ve vážných finančních 

problémech. Od roku 2013, až do konce sledovaného období, je patrný rostoucí trend, 

pUičemž v roce 2016 byla hodnota indexu vyšší, než doporučená hodnota 1,6, a to 

konkrétnE 1,64. Toto zvýšení je dáno nár]stem hodnot jednotlivých ukazatel] v soustavE, 

které bylo zapUíčinEno pUedevším pUír]stkem aktiv, cizích zdroj] a skokovým nár]stem 

tržeb. ZmínEné skutečnosti byly detailnEji popsány v pUedchozích kapitolách.  

Vizuální zobrazení hodnot ukazatele indexu IN05 reprezentuje graf č. Ř. Rok 2016 bude 

pro účely statistické analýzy vyUazen. D]vody byly uvedeny výše. 
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Graf č. 8: Index IN05 v letech 2008 - 2016 

(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

Z grafu č. Ř je patrné, že společnost byla v pr]bEhu sledovaného období nEkolikrát 

ohrožena bankrotem. Nejhorším rokem byl rok Ň00ř, kdy hodnota indexu IN05 

dosahovala 0,Ň. Společnost na tuto situaci stihla zareagovat a v roce 2010 hodnota 

vzrostla o témEU pEtinásobek pUedevším díky poklesu cizího kapitálu a navýšením 

provozního výsledku hospodaUení. 

Charakteristiky časové Uady a hodnoty indexu IN05 検沈, jsou uvedeny v tabulce č. Ňř. 

Výpočty prvních diferencí 怠穴沈岫検岻 a koeficient] r]stu 倦沈岫検岻 byly provedeny pomocí 

vztah] (1.22) a (1.24).  

Tabulka č. 29: Hodnoty a základní charakteristiky časové Uady indexu IN05 
(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

i = x Rok 
[t] 

姿餐 
 

 層纂餐岫姿岻 
 

暫餐岫姿岻 

1 2008 0,66 - - 

2 2009 0,20 -0,46 0,30 

3 2010 0,97 0,77 4,85 

4 2011 0,93 -0,04 0,96 

5 2012 0,43 -0,50 0,46 

6 2013 0,34 -0,09 0,79 

7 2014 0,84 0,50 2,47 

8 2015 1,15 0,31 1,37 

Pr]mEr - 0,69 - - 
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Pr]mEr indexu IN05 za sledované osmileté období, vypočtený pomocí vzorce Ě1.20), je 検博 噺 ど┸はひ, což lze považovat za pomErnE alarmující situaci, jelikož se společnost 

pohybuje pod minimální hranicí 0,ř. Znamená to tedy, že společnost je z finančního 

hlediska ohrožena bankrotem a je tedy d]ležité sledovat její vývoj. 

Vzhledem k nemonotónnímu vývoji hodnot daného ukazatele není proveden výpočet 

pr]mEru prvních diferencí  怠穴岫検岻博博博博博博博博 ani pr]mErný koeficient r]stu 倦岫検岻博博博博博博 nebo[ by tyto 

charakteristiky nemEly potUebnou informační kvalitu. 

Vyrovnání časové Uady 

Hodnoty časové Uady indexu IN05 nevykazují rostoucí ani klesající trend, což vykresluje 

pUedchozí graf, nýbrž oscilují kolem konstanty. Proto bude vyrovnání dané časové Uady 

provedeno za pomocí pr]mErné hodnoty tohoto ukazatele za osmileté sledované období, 

nebo[ rok 2016 byl, ze zmínEních d]vod], vynechán.  Funkce vyrovnaných hodnot je ve 

tvaru: 考┏岫捲岻 噺 ど┸はひ. 

Pro zjištEní, zda je vhodné pro vyrovnání hodnot časové Uady a následnou predikci použít 

pr]mErnou hodnotu, byly zpracovány výpočty v programu Gretl uvedeny v tabulkách č. 

ň0 a č. ň1. 

Tabulka č. 30: Statistické výpočty indexu IN05  
(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Gretl) 

  Koeficient SmErodatná chyba t-podíl p-hodnota 

b1 0,453 0,265 1,746 0,131 

b2 0,050 0,052 0,962 0,373 

Tabulka č. 31: Statistické výpočty indexu IN05  
(Zdroj: Vlastní zpracování v programu Gretl) 

Koeficient 
determinace 

Durbin-Watsonova 
statistika 

P-hodnota (F) 

0,134 1,986 0,373 

Z výsledk] statistických výpočt] uvedených v pUedchozích dvou tabulkách vyplývá, že 

danou časovou Uadu není vhodné vyrovnávat žádnou regresní funkcí. P-hodnota nezávisle 

promEnné, koeficientu b2, je vyšší než zvolená hladina významnosti g = 0,05 a stejnE tak 

p-hodnota (F), která udává významnost celého modelu. RovnEž koeficient determinace 

nabývající velice nízké hodnoty 0,1ň4 nepodporuje vhodnost aplikace regresní funkce 
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pro vyrovnání dané časové Uady a následnou predikci. Durbin-Watsonova statistika se 

pohybuje kolem doporučené hodnoty Ň. 

Prognóza pro rok 2017 a 2018 

Pro stanovení prognózy vývoje ukazatele IN05 do dalších dvou let byla zvolena pr]mErná 

hodnota za osm sledovaných let, a to z d]vodu kolísání hodnot kolem konstanty. 

P r o g n ó z a  p r o  r o k  Ň 0 1 7 :  考┏岫にどなば岻 噺 ど┸はひ┻ 
P r o g n ó z a  p r o  r o k  Ň 0 1 Ř :  考┏岫にどなぱ岻 噺 ど┸はひ┻ 
Z]stanou-li tržní podmínky nezmEnEny a trend časové Uady bude mít stejný vývoj jako 

doposud lze očekávat, že hodnota indexu IN05 bude v letech 2017 a 2018 dosahovat 

hodnoty pUibližnE 0,69. 

2.3 ůnalýza závislosti mezi ukazateli 
Následující část práce se vEnuje analýze závislosti mezi vybranými ukazateli, kde cílem 

je zjistit, zda mezi tEmito vybranými ukazateli existuje lineární závislost.  

V prvé UadE je zpracován korelační diagram, který vizualizuje kombinaci hodnot 

vybraných ukazatel] a dává pUedbEžný odhad, zda mezi danými ukazateli existuje funkční 

závislost. 

NáslednE poté jsou vypočteny korelační charakteristiky, výbErová kovariance 系諜超                

a výbErový koeficient korelace 堅諜超. VýbErová kovariance korelaci mezi ukazateli bu@ 

potvrdí, nebo ji vyvrátí. V pUípadE, že lineární závislost bude prokázána, je vypočten 

koeficient korelace určující intenzitu této závislosti. 

2.3.1 Závislost doby obratu pohledávek a doby obratu závazk] 

Mezi ukazatele, které budou podrobené analýze závislosti, patUí doba obratu pohledávek 

a doba obratu závazk]. Cílem je zjistit, zda a jakou mErou ovlivOuje doba, po kterou 

společnost čeká na úhradu svých pohledávek dobu, za kterou je společnost schopna hradit 

pUijaté faktury od svých dodavatel] a naopak. 
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Níže uvedený korelační diagram č. ř vizualzuje závislost doby obratu pohledávek a doby 

obratu závazk] za roky Ň00Ř – 2016. Hodnoty jednotlivých ukazatel] jsou vypočteny 

v kapitole 2.2.4. 

 
Graf č. 9: Korelační diagram závislosti doby obratu pohledávek a doby obratu závazk] 

(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

Z rozložení bod] na uvedeném korelačním diagramu lze usuzovat, že tyto ukazatele 

budou mít velmi slabou či žádnou závislost. K ovEUení této závislosti byly vypočteny 

korelační charakteristiky, jejichž výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. ňŇ. 

VýbErová kovariance 系諜超 byla vypočtena pomocí vzorce Ě1.45) a určuje vzájemnou 

závislost mezi ukazateli. VýbErový koeficient korelace 堅諜超 určující velikost této závislosti 

byl vypočten dle vzorce (1.46). 

Tabulka č. 32: Korelační charakteristiky závislosti doby obratu pohledávek a doby obratu závazk] 
(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

Ukazatel [dny] 
VýbErová 

kovariance 
VýbErový 

koeficient korelace 
Velikost 
závislosti 

Doba obratu pohledávek 
57,223 0,07 velmi slabá 

Doba obratu závazk] 

VýbErová kovariance je r]zná od nuly, z čehož vyplývá, že doba obratu pohledávek             

a doba obratu závazk] jsou korelované. Mezi ukazateli je tedy potvrzena lineární vazba. 

Absolutní hodnota koeficientu korelace nabývá hodnoty 0,07, jde o velmi slabou 

závislost. Hodnota koeficientu korelace je kladná což vyjadUuje kladnou korelaci mezi 
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dobou obratu pohledávek a dobou obratu závazk]. PUi vyšších hodnotách doby obratu 

pohledávek lze očekávat vyšší hodnoty doby obratu závazk] a naopak. 

V poslední UadE je tUeba otestovat významnost výbErového koeficientu korelace. Tedy 

otestovat, zda z nEj lze uvažovat na lineární závislost či nezávislost doby obratu 

pohledávek a doby obratu závazk]. K tomuto posouzení bude aplikován test nezávislosti 

dvou kvantitativních znak], pro který bude zvolena nulová a alternativní hypotéza. 

Nulová hypotéza formulována ve tvaru 茎墜┺ 貢 噺 ど značí, že doba obratu pohledávek            

a doba obratu závazk] jsou nekorelované. ůlternativní hypotéza ve tvaru 茎怠┺ 貢 塙 ど 

naopak značí, že doba obratu závazk] a pohledávek jsou korelované. 

Hodnota testové kritéria, která byla vypočtena na základE vzorce Ě1.47), činí 建 噺 ど┸なぱの┻ 
Pro hladinu významnosti 糠 噺 ど┸どの byl určen kvantil Studentova rozdElení               建待┸苔胎泰岫ば岻 噺 に┸ぬはの┻ Kvantily Studentova rozdElení jsou uvedeny v pUíloze č. 1. Hodnota 

testového kritéria se v kritickém oboru 激底 噺 岶建┹ 】建】 半 に┸ぬはの岼 nerealizovala, proto je 

alternativní hypotéza na hladinE významnosti 5 % zamítnuta a nulová hypotéza pUijata. 

Korelace se nedá prokázat. 

2.3.2 Závislost ROů a obratu celkových aktiv 

Mezi další analyzované ukazatele patUí ROů a obrat celkových aktiv. Oba tyto ukazatele 

se zamEUují na pUínos tržeb z jedné jednotky aktiv a také na efektivitu hospodaUení 

s aktivy společnosti. Proto budou tyto ukazatele podrobeny korelační analýze. Cílem je 

zjistit, zda a do jaké míry je rentabilita aktiv ovlivOována obratem celkových aktiv                

a naopak jak rentabilita aktiv ovlivOuje obrat celkových aktiv. 

Rok 2016 bude jako v pUípadE analýzy ukazatel] vynechán z d]vodu nadmErného nár]stu 

aktiv. PUíčina byla popsána v kapitole 2.2.2. 

Níže uvedený korelační diagram č. 10 zobrazuje závislost ROA a obratu celkových aktiv 

za roky 2008 – 2015. Hodnoty jednotlivých ukazatel] jsou vypočteny v kapitolách Ň.Ň.Ň         

a 2.2.4. 
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Graf č. 10: Korelační diagram závislosti ROů a obratu celkových aktiv 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Rozptýlení bod] na uvedeném korelačním bodu naznačuje, že mezi ukazatelem ROů        

a ukazatelem obratu celkových aktiv je patrná velmi slabá až slabá závislost. V tabulce        

č. 33 je uvedena hodnota výbErové kovariance 系諜超, která byla vypočtena na základE 

vzorce (1.45) a hodnota výbErového koeficientu korelace 堅諜超 dle vzorce (1.46).  

Tabulka č. 33:  Korelační charakteristiky závislosti ROů a obratu celkových aktiv 
(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

Ukazatel 
VýbErová 

kovariance 
VýbErový 

koeficient korelace 
Velikost 
závislosti 

Obrat celkových aktiv 
-1,121 -0,336 slabá 

Rentabilita aktiv [%] 

Hodnota výbErové kovariance je nenulová, což značí, že mezi rentabilitou aktiv a obratem 

celkových aktiv existuje lineární vazba. Ukazatele jsou tedy korelované. Mezi ukazateli 

se nachází slabá lineární vazba, protože absolutní hodnota výbErového koeficientu 

nabývá hodnoty 0,ňň. Hodnota koeficientu korelace je záporná, což vyjadUuje, že ROů    

a obrat celkových aktiv jsou zápornE korelovány. To znamená, že pUi vyšších hodnotách 

obratu celkových aktiv lze očekávat nižší hodnoty rentability aktiv a naopak. 

Pro test nezávislosti dvou kvantitativních znak], tedy ROů a obratu celkových aktiv, 

bude zvolena nulová a alternativní hypotéza. Nulová hypotéza formulována ve tvaru 茎墜┺ 貢 噺 ど značí, že rentabilita aktiv a obrat celkových aktiv jsou nekorelované. Naopak 
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alternativní hypotéza ve tvaru 茎怠┺ 貢 塙 ど značí, že hodnoty rentability aktiv a hodnoty 

obratu celkových aktiv jsou korelované. 

Pomocí vzorce (1.47) byla vypočtena hodnota testového kritéria 建 噺 伐ど┸ぱばの┻ Pro hladinu 

významnosti 糠 噺 ど┸どの byl určen kvantil Studentova rozdElení 建待┸苔胎泰岫は岻 噺 に┸ねねば┻ 
Kvantily Studentova rozdElení jsou uvedeny v pUíloze č. 1. Testové kritérium se 

nenachází v kritickém oboru 激底 噺 岶建┹ 】建】 半 に┸ねねば岼, s pravdEpodobností omylu 5 % je 

alternativní hypotéza zamítnuta a nulová hypotéza pUijata. Korelace se v tomto pUípadE 

nedá prokázat. 

2.3.3 Závislost ČPK a doby obratu zásob 

V této kapitole bude provedena analýza závislosti mezi čistým pracovním kapitálem          

a dobou obratu zásob. Účelem je zjistit, zda a jakou mErou je čistý pracovní kapitál 

ovlivOován dobou obratu zásob a naopak. 

Na následujícím grafu č. 11 je znázornEn korelační diagram, který vizualizuje závislost 

hodnot ČPK a obratu zásob za sledované devitíleté období. Hodnoty jednotlivých 

ukazatel] jsou vypočteny v kapitolách 2.2.4 a 2.2.5. 

 
Graf č. 11: Korelační diagram závislosti ČPK a doby obratu zásob 

(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

Se shluku hodnot na výše uvedeném korelačním diagramu č. 11 lze usuzovat na možnou 

funkční závislost mezi ČPK a dobou obratu zásob. K ovEUení této závislosti byla pomocí 

vzorce (1.45) určena výbErová kovariance. Dále byl podle vzorce (1.46ě vypočten 
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výbErový koeficient korelace, který určuje intenzitu vazby mezi ČPK a dobou obratu 

zásob. Hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. ň4. 

Tabulka č. 34: Korelační charakteristiky závislosti ČPK a doby obratu zásob 
(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

Ukazatel VýbErová 
kovariance 

VýbErový 
koeficient korelace 

Velikost 
závislosti 

Doba obratu zásob [dny] 
-171 701 -0,77 silná 

Čistý pracovní kapitál [tisk. Kč] 

Doba obratu zásob a ČPK jsou korelované, nebo[ hodnota výbErové korelace je r]zná od 

nuly. Mezi ukazateli tedy existuje lineární vazba. ůbsolutní hodnota koeficientu korelace 

0,77 naznačuje, že se jedná o silnou závislost. Ukazatele jsou zápornE korelovány, nebo[ 

je hodnota koeficientu korelace záporná. PUi vyšších hodnotách doby obratu zásob lze 

očekávat nižší hodnoty čistého pracovního kapitálu a naopak. 

Pro zjištEní, zda lze z koeficientu korelace uvažovat na lineární závislost či nezávislost 

doby obratu zásob a čistého pracovního kapitálu bude aplikován test nezávislosti dvou 

kvantitativních znak]. Nulová hypotéza ve tvaru 茎墜┺ 貢 噺 ど pUedstavuje nekorelovanost 

tEchto ukazatel]. ůlternativní hypotéza definována ve tvaru 茎怠┺ 貢 塙 ど naopak značí 

funkční závislost mezi ČPK a dobou obratu zásob, tedy jejich korelovanost.  

Hodnota testové kritéria 建 噺 伐ぬ┸になねに byla vypočtena pomoc vzorce (1.47). Kvantil 

Studentova rozdElení pro hladinu významnosti 糠 噺 ど┸どの byl stanoven jako          建待┸苔胎泰岫ば岻 噺 に┸ぬはの┻ Kvantily Studentova rozdElení jsou uvedeny v pUíloze č. 1. Testové 

kritérium se v kritickém oboru 激底 噺 岶建┹ 】建】 半 に┸ぬはの岼 realizovalo, tudíž je nulová 

hypotéza na 5 % hladinE významnosti zamítnuta a alternativní hypotéza pUijata. Mezi 

ukazatelem doby obratu zásob a ukazatelem ČPK existuje lineární vazba, vzájemnE tedy 

korelují, pUičemž k omylu m]že dojít v 5 % pUípad]. 

2.3.4 Závislost ROS a tržeb 

Do výpočtu rentability tržeb vstupují jak tržby za prodej zboží, tak tržby za prodej 

výrobk] a služeb. Z tohoto d]vodu bude zkoumána závislost mezi ukazatelem ROS             

a mezi tEmito druhy tržeb a také mezi rentabilitou tržeb a celkovými tržbami. Cílem je 

zjistit, zda a jakou mErou je rentabilita tržeb ovlivOována celkovými tržbami, respektive 

jednotlivými druhy tržeb. 
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Rok 2016 bude jako v pUípadE analýzy ukazatel] vynechán z d]vodu nár]stu tržeb témEU 

o dvojnásobek. PUíčina byla popsána v kapitole 2.2.2. Hodnoty celkových tržeb, tržeb za 

prodej zboží a tržeb za prodej výrobk] a služeb za období od roku Ň00Ř až do roku Ň015 

jsou uvedeny v následující tabulce č. ň5. 

Tabulka č. 35: Výše tržeb v letech 2008 - 2015 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: (18)) 

Ukazatel [tis. Kč] 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Celkové tržby 33 241 47 520 56169 49 038 46 408 52 572 62 022 82 940 

Tržby za prodej 
zboží 0 2 155 1 095 846 717 858 117 766 

Tržby za prodej 
výrobk] a služeb 

33 241 45 365 55 074 48 192 45 691 51 714 61 905 82 174 

Vztah rentability tržeb a tržeb z prodeje zboží za roky Ň00Ř – Ň015 zobrazuje korelační 

diagram č. 1Ň. Vizualizace závisloti rentability tržeb a celkových tržeb a také rentability 

tržeb a tržeb za prodej výrobk] a služeb nebude uvedena, nebo[ podle výbErového 

koeficientu korelace vykazují velmi slabou závislost Ěviz. vypočtené hodnoty korelačních 

charakteristik v tabulce č. ň6). 

 
Graf č. 12: Korelační diagram závislosti ROS a tržeb za prodej zboží 

(Zdroj: Vlastní zpracováníě 
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V tabulce č. ň6 jsou uvedeny hodnoty výbErové kovariance 系諜超 a výbErového koeficientu 

korelace 堅諜超, které byly vypočteny prostUednictvím vzorc] Ě1.45ě a (1.46).  

Tabulka č. 36: Korelační charakteristiky závislosti ROS a tržeb 
(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

Ukazatel VýbErová 
kovariance 

VýbErový koeficient 
korelace 

Velikost 
závislosti 

ROS 
[%] 

Celkové tržby 
[tis. Kč] 3 324,42 0,047 velmi slabá 

Tržby za prodej 
zboží [tis. Kč] -1 520,05 -0,48 pr]mErná 

Tržby za prodej 
výrobk] a 
služeb [tis. Kč] 

4 844,472 0,069 velmi slabá 

VýbErová kovariance je r]zná od nuly, což značí, že ROS a tržby jsou korelované. Mezi 

ukazateli je potvrzena lineární vazba. NejsilnEjší intenzitu vtahu vykazuje rentabilita 

tržeb ve vztahu s tržbami za prodej zboží, kde absolutní hodnota koeficientu korelace 

nabývá hodnoty 0,4Ř z čehož vyplývá, že jde o pr]mErnou závislost. Ukazatele jsou 

zápornE korelovány, nebo[ je hodnota koeficientu korelace záporná. PUi vyšších 

hodnotách rentability tržeb lze očekávat nižší hodnoty tržeb za prodané zboží a naopak. 

Závislost mezi ROS a celkovými tržbami je velmi slabá. Totéž platí i ve vztahu rentability 

tržeb s tržbami za prodej výrobk] i služeb. ůbsolutní hodnota koeficientu korelace je 

v obou pUípadech kladná což znamená, že pUi vyšších hodnotách celkový tržeb, respektive 

tržeb za prodej výrobk] a služeb lze očekávat vyšší hodnoty rentability tržeb a naopak. 

Pro zjištEní, zda lze z koeficientu korelace usuzovat na lineární závislost či nezávislost 

tržeb za prodej zboží a rentability tržeb bude použit test nezávislosti dvou kvantitativních 

znak]. Nulová hypotéza formulovaná ve tvaru 茎墜┺ 貢 噺 ど značí, že tržby z prodeje zboží 

a ROS jsou nekorelované. ůlternativní hypotéza zvolena ve tvaru 茎怠┺ 貢 塙 ど naopak 

pUedstavuje existenci lineární vazby mezi ukazateli, tedy jejich korelovanost.  

Testové kritérium, jehož hodnota činí 建 噺 伐な┸ぬねぬど┸ bylo vypočteno dle vzorce Ě1.47). 

Pro hladinu významnosti 糠 噺 ど┸どの byl určen kvantil Studentova rozdElení ve tvaru 建待┸苔胎泰岫は岻 噺 に┸ねねば┻ Kvantily Studentova rozdElení jsou uvedeny v pUíloze č. 1. Hodnota 

testového kritéria ve v kritickém oboru 激底 噺 岶建┹ 】建】 半 に┸ねねば岼 nerealizovala což 

znamená, že alternativní hypotéza je na pEtiprocentní hladinE významnosti zamítnuta         

a nulová hypotéza pUijata. Korelace se v tomto pUípadE nedá prokázat. 
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2.3.5 Závislost doby obratu závazk] a likvidity 

Mezi poslední ukazatele, které budou podrobeny analýze závislosti, patUí doba obratu 

závazk] a likvidita, kde ukazatel likvidity bude zkoumán z pohledu jednotlivých stupO] 

likvidity , okamžité, pohotové a bEžné. Cílem analýzy je zjistit, zda a jakou mErou 

ovlivOuje snížení, respektive zvýšení doby obratu závazk] jednotlivé stupnE likvidity        

a naopak. 

Závislost hodnot doby obratu závazk] a pohotové likvidity za roky Ň00Ř – 2016 

znázorOuje následující graf č. 1ň, ze kterého je patrná silná závislost mezi tEmito 

ukazateli. Hodnoty jednotlivých ukazatel] jsou vypočteny v kapitolách 2.2.4 a 2.2.1. 

Grafické zobrazení vztahu doby obratu závazk] s dalšími stupni likvidity nebude 

uvedeno, nebo[ podle vypočtených koreficient] korelace v tabulce č. ň7 vykazují slabší 

závislost. 

 
Graf č. 13: Korelační diagram závislosti doby obratu závazk] a pohotové likvidity 

ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

V tabulce č. ň7 jsou uvedeny hodnoty výbErové kovariance 系諜超 a výbErového koeficientu 

korelace 堅諜超, které byly vypočteny prostUednictvím vzorc] Ě1.45ě a (1.46). Tyto 

charakteristiky určují, zda mezi ukazateli existuje vztah, pUípadnE, jaká je jeho síla. 
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Tabulka č. 37: Korelační charakteristiky závislosti doby obratu závazk] a likvidity 
(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

Ukazatel VýbErová 
kovariance 

VýbErový 
koeficient korelace 

Velikost 
závislosti 

Doba 
obratu 

závazk] 
[dny] 

Okamžitá likvidita  -1,94 -0,561 pr]mErná 

Pohotová likvidita -15,757 -0,735 silná 

BEžná likvidita -30,444 -0,715 silná 

VýbErová kovariance je pUi všech stupních likvidity r]zná od nuly, mezi ukazateli existuje 

vztah. NejsilnEjší velikost závislosti je ve vztahu doby obratu závazk] s pohotovou 

likviditou, kde absolutní hodnota koeficientu korelace nabývá hodnoty 0,7ň což značí 

silnou závislost. Ve vztahu doby obratu závazk] s okamžitou likviditou byla prokázána 

pr]mErná závislost a ve vtahu s bEžnou likviditou silná závislost. Hodnoty koeficient] 

korelace jsou u všech stupO] likvidity záporné, ukazatele jsou zápornE korelovány. To 

znamená, že pUi vyšších hodnotách doby obratu závazk] lze očekávat nižší hodnoty 

okamžité, pohotové i bEžné likvidity a naopak. 

Pro test nezávislosti dvou kvantitativních znak], doby obratu závazk] a pohotové 

likvidity, bude formulována nulová a alternativní hypotéza. Nulová hypotéza ve tvaru 茎墜┺ 貢 噺 ど značí, že ukazatele jsou nekorelované. ůlternativní hypotéza formulována ve 

tvaru 茎怠┺ 貢 塙 ど naopak značí, že hodnoty doby obratu závazk] a pohotové likvidity jsou 

korelované. 

Hodnota testového kritéria 建 噺 伐に┸ぱばぬ byla vypočtena prostUednictvím vzorce Ě1.47). 

Kvantil Studentova rozdElení byl pro hladinu významnosti 糠 噺 ど┸どの stanoven ve tvaru 建待┸苔胎泰岫ば岻 噺 に┸ぬはの┻ Kvantily Studentova rozdElení jsou uvedeny v pUíloze č. 1. Hodnota 

testového kritéria se nachází v kritickém oboru 激底 噺 岶建┹ 】建】 半 に┸ぬはの岼, proto je nulová 

hypotéza na hladinE významnosti 5 % zamítnuta a alternativní hypotéza pUijata. S rizikem 

omylu 5 % lze konstatovat, že mezi ukazatelem doby obratu závazk] a pohotovou 

likviditou existuje funkční závislost, vzájemnE korelují. 
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2.4 Celkové zhodnocení 
V následující části práce budou zhodnoceny poznatky z dosud provedených analýz. 

Hodnoceny budou všechny vybrané ukazatele finanční analýzy, podrobnEji pak ty, které 

byly podrobeny statistické analýze. V neposlední UadE budou zhodnoceny výsledky 

analýzy závislosti mezi vybranými ukazateli. 

Prvními ukazateli podrobenými finanční analýze byly ukazatele likvidity, z které 

vyplynulo, že všechny stupnE likvidity mEly ve sledovaném období, tedy od roku Ň00Ř 

do roku Ň016, podobný vývoj. Hodnoty všech stupO] likvidit se ve sledovaném období 

pohybovaly pod doporučenými hodnotami, výjimkou byl rok Ň00Ř a rok Ň016, kde             

se hodnoty ukazatele likvidity pohybovaly nad minimální doporučenou hranicí. V roce 

Ň00ř došlo k rapidnímu nár]stu krátkodobých závazk] z obchodních vztah] témEU             

o 19 000 tis. Kč. To je dáno pUedevším investičními akcemi společnosti. Díky tomu došlo 

k prudkému poklesu hodnot ukazatel] likvidity. Okamžitá likvidita klesla o témEU 71 %, 

pohotová likvidita o 66 % a bEžná likvidita o 70 % oproti roku Ň00Ř. Od tohoto roku až 

do roku Ň016, kdy došlo k poklesu krátkodobých závazk] a tím pádem ke zvýšení hodnot 

ukazatel] likvidity, nedocházelo již k výrazným výkyv]m. Nízké hodnoty ukazatel] 

likvidity bEhem sledovaného období signalizuji možné problémy s platební schopností 

společnosti. Pro statistickou analýzu byl vybrán ukazatel bEžné likvidity. Predikce hodnot 

pro následující dva roky byly vypočteny na základE parabolické regrese, pomocí které 

byla také vyrovnána časová Uada bEžné likvidity. Pro rok Ň017 se očekává hodnota bEžné 

likvidity ve výši pUibližnE Ň,Ř6, pro rok 2018 pak 4,02. Predikce tedy udává postupný r]st 

ukazatele což značí zlepšení platební schopnosti společnosti. NicménE je pomErnE 

nepravdEpodobné, že by společnost dosáhla takto vysokých hodnot. Zejména pak v roce 

2018, pokud se uváží, že hodnoty v pUedchozích letech byly zhruba o polovinu nižší, než 

predikovaná hodnota 4,0Ň. 

Mezi ukazatele rentability, které byly podrobeny finanční analýze, patUí rentabilita aktiv, 

rentabilita tržeb a rentabilita vlastního kapitálu. U ukazatel] rentability je žádoucí, aby 

vykazovaly rostoucí charakter. Všechny tUi analyzované ukazatele, tedy ROů, ROS, 

ROE, tento požadavek nesplOovaly a bEhem sledovaného období docházelo ke stUídání 

r]stu a poklesu hodnot ukazatel]. V roce 2009 a v letech 2012 – 2013 se ukazatele dostaly 

dokonce do záporných hodnot. To je dáno záporným provozním výsledkem hospodaUení, 

kdy v roce Ň00ř došlo z d]vodu restrukturalizace k navýšení mzdových náklad], nebo[ 
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společnost vyplatila odstupné propuštEným zamEstnanc]m. V roce 2012 došlo k prodeji 

výrobního areálu v Kloboukách u Brna, který společnost prodala pod cenou. Díky této 

skutečnosti byl vykázán záporný provozní výsledek hospodaUení. Záporný provozní 

výsledek hospodaUení v roce Ň01ň byl zp]soben vlivem zvýšení ostatních provozních 

náklad], kdy společnost vynaložila náklady na likvidaci nepotUebných zásob. V tEchto 

letech tedy společnost nebyla schopna generovat zisk, nýbrž ztrátu. Vypočtené hodnoty 

ROů, ROS a ROE za sledované období byly srovnávány s oborovým pr]mErem, pUičemž 

za rok Ň016 nebyly hodnoty oborového pr]mEru k dispozici. Rentabilita aktiv pUesáhla 

hodnotu oborového pr]mEru ř,4ň % pouze v roce 2010, v ostatních rocích se rentabilita 

aktiv pohybovala pod hodnoty oborového pr]mEru. Značný nár]st hodnoty ROů byl 

zaznamenán v posledním zkoumaném roce, kdy dosáhla 16,54 %. Takto vysoká hodnota 

je zp]sobena nár]stem celkových aktiv společnosti, kdy společnost investovala          

10 000 tis. Kč do obnovy strojního zaUízení a výpočetní techniky. Vzhledem k rozsáhlosti 

investice se v blízké dobE již nepUedpokládá podobná investiční akce. Z tohoto d]vodu 

byl tento rok pro účely statistické analýzy vynechán, nebo[ by došlo ke kreslení 

výsledných hodnot. Hodnoty časové Uady byly vyrovnány pomocí pr]mErné hodnoty 

ukazatele za období Ň00Ř – Ň015, a stejnE tak byla určena predikce pro roky Ň017 a Ň01Ř. 

Pr]mErná hodnota ROů za osm sledovaných let dosahovala Ň,ř %. Hodnoty rentability 

vlastního kapitálu se v celém sledovaném období pUevyšovaly hodnoty oborového 

pr]mEru, vyjma rok] Ň00ř, Ň01Ň a Ň01ň, kdy byl výsledek hospodaUení za účetní období 

záporný. Nejlépe na tom byla společnost v roce Ň016, kdy jedna koruna investovaného 

kapitálu pUinesla vlastník]m v pr]mEru 76,Ř5 haléU] čistého zisku. Hodnoty ukazatele 

rentability tržeb se ve vEtšinE sledovaných let pohybovaly pod oborovým pr]mErem. 

Vyjma již zmínEných rok] Ň00ř, Ň01Ň a Ň01ň byly hodnoty kladné a společnost tak 

generovala zisk. Nejlépe na tom byla společnost opEt v posledním roce, kdy jedna koruna 

tržeb pUinesla ř,06 haléU] zisku. Zvýšení hodnoty oproti roku Ň015 témEU o dvojnásobek 

je zp]soben pUedevším r]stem tržeb. Z tohoto d]vody byl tento rok pro statistickou 

analýzu vynechán. Pro vyrovnání hodnot časové Uady ROS byla zvolena pr]mErná 

hodnota ukazatele za osm sledovaných let, která činila Ň,51 %. Na základE pr]mErné 

hodnoty byla také určena prognóza pro roky 2017 a 2018, lze tedy očekávat hodnotu 

ukazatele ve výši kolem Ň,51 %. 
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Pro finanční analýzu byl vybrán ukazatel celkové zadluženosti, koeficient 

samofinancování a ukazatel úrokového krytí. Hodnoty celkové zadluženosti ve 

sledovaném období nebyly nižší než Ř0 %. Společnost preferuje financování cizími 

zdroji. Do určité míry je financování cizími zdroji sice výhodnEjší, nebo[ jsou levnEjší 

než vlastní zdroje. ůvšak pUi této míUe zadlužení hrozí společnosti problémy se splácením 

svých závazk] a také pUi získávání dalších cizích zdroj]. NicménE je pUíznivé, že od roku 

Ň01ň se společnost snaží svoji zadluženost snižovat. Ukazatel celkové zadluženosti byl 

dále podroben statistické analýze. Hodnoty časové Uady ukazatele byly vyrovnány 

parabolickou regresí, na základE které byly poté určeny predikce pro roky Ň017 a Ň01Ř. 

Celková zadluženost by se v roce Ň017 mEla pohybovat kolem 81,10 % a v roce 2018 pak 

74,89 %. Lze tedy i nadále očekávat postupný pokles celkové zadluženosti společnosti. 

Koeficient samofinancování by mEl dát dohromady s celkovou zadlužeností hodnotu    

100 %. Hodnoty ukazatele udávají, že společnost ke svému financování využívá cizí 

zdroje. Ukazatel úrokové krytí, vyjma roku Ň00ř, Ň01Ň a Ň01ň kdy společnost dosahovala 

ztráty, pUesahoval doporučenou hodnotu 1. To znamená, že společnost po úhradE 

nákladových úrok] vykazuje kladný výsledek hospodaUení pUed zdanEním.  

Mezi ukazatele aktivity, které byly podrobeny finanční analýze byly vybrány: doba obratu 

pohledávek, doba obratu závazk], doba obratu zásob a obrat celkových aktiv. Ukazatel 

doby obratu závazk] by mEl dosahovat vyšších hodnot, než jsou hodnoty doby obratu 

pohledávek. Tento požadavek společnost ve sledovaném období, od roku Ň00Ř do roku 

2016, splnila. To znamená, že doba, za kterou společnost hradí své závazky je delší než 

doba, za kterou dostane zaplaceno od odbEratel] za prodané výrobky a zboží, pUípadnE 

poskytnuté služby. Dle výsledk] statistické analýzy, pro kterou byly vybrány právE tyto 

dva ukazatele, je pr]mErná doba obratu pohledávek řŇ,ŇŇ dní. Vzhledem ke skutečnosti, 

že společnost má stanovenou dobu splatnosti odbEratelských faktur ň0 dní, lze 

konstatovat, že odbEratelé splácí své závazky za 2-ňkrát delší dobu oproti stanovení lh]tE. 

Pr]mErná doba obratu závazk] za sledované období je 1ň6,ň7 dní. Společnost tedy splácí 

své závazky zhruba za 4 mEsíce. Predikce doby obratu pohledávek pro rok Ň017 a Ň01Ř 

je stanovena na základE pr]mErné hodnoty ukazatele, která činí zhruba řŇ,ŇŇ dní. 

Prognóza doby obratu závazk] je pro následující dva roky taktéž stanovena na základE 

pr]mErné hodnoty ukazatele za sledované období, a činí asi 1ň6,ň7 dní.  Pr]mErná 

hodnota byla zvolena z d]vodu kolísavého vývoje časových Uad daných ukazatel]. 
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Hodnoty doby obratu zásob byly ve sledovaném období srovnávány s oborovým 

pr]mErem, pUičemž za rok Ň016 nebyly hodnoty oborového pr]mEru k dispozici. V první 

polovinE období, tedy od roku Ň00Ř do roku Ň01Ň, se hodnoty pohybovaly nad oborovým 

pr]mErem. V druhé polovinE již pod oborovým pr]mErem, což je pozitivní.                         

Pro společnost je pUíznivé, má-li ukazatel doby obratu zásob klesající charakter, nebo[ 

tak dochází k vázání menšího obnosu penEžních prostUedk] v zásobách. Tato skutečnost 

se projevila právE v roce Ň01ň, kdy došlo ke snížení hodnoty ukazatele témEU o polovinu. 

Poslední analyzovaným ukazatelem byl obrat celkových aktiv, jehož hodnoty se vyjma 

rok] Ň00Ř a Ň00ř pohybují nad doporučenou hodnotou. Tato skutečnost značí, že 

společnost se svým majetkem hospodaUila efektivnE a nevznikaly tak nadbytečné náklady 

na jeho financování. 

Z rozdílových ukazatel] byly pro finanční analýzu vybrán ukazatel čistého pracovního 

kapitálu a ukazatel čistých pohotových prostUedk]. V pr]bEhu sledovaného devítiletého 

období, vykazoval ukazatel ČPP záporné hodnoty což znamená, že společnost nemá 

dostatek pohotových finančních prostUedk]. Ukazatel ČPK vykazoval, kromE rok] Ň010, 

Ň014 a Ň015, záporné hodnoty což znamená, že krátkodobými pasivy byl kryt nejen 

obEžný majetek, ale také část majetku stálého. Společnost tak trpí nedostatkem finančních 

zdroj] pro úhradu bEžného chodu výroby. Nejh]Ue na tom byla společnost v letech 2008 

a Ň00ř, kdy pUijala krátkodobou nebankovní výpomoc, kterou v roce 2010 splatila a 

hodnota ukazatele, která byla -10 ŘŇ7 tis. Kč v roce 2008 a -15 011 tis. Kč v roce 2009, 

dosáhla částky ň ňř6 tis. Kč. Ukazatel ČPK byl dále vybrán pro statistickou analýzu, na 

základE které byla zjištEna pr]mErná hodnota -2 973 tis. Kč. Společnost tedy dlouhodobE 

nemá dostatek penEžních prostUedk] na úhradu svých krátkodobých závazk]. Časová 

Uada ukazatele byla vyrovnána logaritmickou regresí, na základE které byly poté 

vypočteny predikce hodnot pro následující dva roky Ň017 a Ň01Ř. V roce 2017                     

se pUedpokládá hodnota ČPK ve výši pUibližnE Ň 715,Řň tis. Kč a 3 ňň1,ŘŇ tis. Kč v roce 

2018. Prognóza tedy udává postupný nár]st hodnot ukazatele. NicménE proto aby 

společnost dosáhla tEchto hodnot, by mElo docházet ke snižování krátkodobých pasiv 

nebo ke zvyšování obEžných aktiv.  

Pro celkové zhodnocení finančního zdraví, byl pro finanční a následnou statistickou 

analýzu zvolen index IN05. Hodnoty ukazatele vykazovaly ve sledovaném období 

nepravidelný vývoj. V letech Ň010, Ň011 a Ň015 se společnost nacházela v šedé zónE, 
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naopak nejkritičtEjšími roky byly Ň00ř, Ň01Ň a Ň01ň, kdy byla společnost vážnE ohrožena 

bankrotem, nicménE tato krize byla pUekonána a do konce sledovaného období 

vykazovaly hodnoty ukazatele rostoucí trend. Pro statistickou analýzu byl vynechán rok 

Ň016, nebo[ došlo k nár]stu hodnoty IN05 díky zvýšení hodnot jednotlivých ukazatel] 

v soustavE, které by vedly ke kreslení konečných výsledk]. Prognózy pro následující          

2 roky byly stanoveny na základE pr]mErné hodnoty ukazatele za roky 2008 - 2015, která 

je pUibližnE 0,6ř. Tato hodnota není nikterak pUíznivá, nebo[ nedosahuje minimální 

hranice šedé zóny, 0,ř. Společnost je tak v budoucnu z finančního hlediska ohrožena 

bankrotem a je tedy nezbytnE nutné sledovat její vývoj. Pr]mErná hodnota byla pro 

vyrovnání dané časové Uady a následné určení predikce zvolena z d]vodu nemonotónního 

vývoje hodnot ukazatele IN05. 

Korelační analýze bylo podrobeno pEt vybraných dvojic ukazatel], mezi kterými byla 

zjiš[ována existence lineární závislosti.  

První dvojicí ukazatel], mezi kterými byla funkční závislost testována, patUily ukazatele 

doby obratu pohledávek a doby obratu závazk]. Na základE provedeného testu 

nezávislosti nebyla korelace mezi tEmito ukazateli prokázána. Lze konstatovat, že doba 

obratu závazk] není ovlivnEna dobou obratu pohledávek a naopak. To znamená, že 

snížení doby obratu pohledávek neovlivní dobu obratu závazk]. Výsledek je ponEkud 

pUekvapující, protože v tomto pUípadE by se jednalo o společnost, která je pomErnE 

finančnE nezávislá a má tudíž dostatek prostUedk] na úhradu svých závazk]. V pUípadE 

posuzované společnosti XY, a. s. je tomu právE naopak, nebo[ trpí nedostatkem 

penEžních prostUedk], které má mimo jiné vázané právE v pohledávkách, v dlouhé dobE 

jejich inkasa. Tudíž by se dala spíše pUedpokládat silná závislost mezi tEmito ukazateli. 

Korelace byla dále zjiš[ována mezi rentabilitou aktiv a obratem celkových aktiv. Testem 

nezávislosti bylo zjištEno, že mezi danými ukazateli není lineární vazba, a tedy zvýšení 

obratu celkových aktiv neovlivní rentabilitu aktiv a naopak.  

Testem nezávislosti byla prokázána lineární vazba mezi čistým pracovním kapitálem          

a dobou obratu zásob. Mezi tEmito ukazateli byla zjištEna silná záporná korelace (-0,77). 

Pokud tedy dojde ke zvýšení doby obratu zásob, lze očekávat snížení hodnot čistého 

pracovního kapitálu a naopak. 
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Závislost byla dále zjiš[ována mezi rentabilitou tržeb a tržbami, a to jak mezi tržbami 

celkovými, tak tržbami za prodej zboží a tržbami za prodej výrobk] a služeb. NejsilnEjší 

intenzitu vztahu vykázala rentabilita tržeb ve vztahu s tržbami za prodej zboží, kde byla 

zjištEna pr]mErná záporná korelace (-0,48). Pro tuto dvojici ukazatel] byl dále aplikován 

test nezávislosti, který tuto závislost neprokázal a rentabilita tržeb a tržby za prodané 

zboží nejsou korelované. Je ponEkud pUekvapivé, že nejsilnEjší vztah je právE mezi 

rentabilitou tržeb a tržbami za prodej zboží, nebo[ společnost realizuje nejvEtší objem 

tržeb z prodeje výrobk] a služeb, tudíž by se silná závislost dala spíše pUedpokládat ve 

vztahu rentability tržeb s tržbami z prodeje výrobk] a služeb u kterých byla prokázána 

závislost velmi slabá. StejnE tak je pUekvapivé, že byla prokázána velmi slabá závislost 

mezi ukazatelem ROS a celkovými tržbami, které vstupují do výpočtu ukazatele a jejich 

zmEna ovlivOuje jeho hodnotu. 

K poslední dvojici ukazatel], které byly podrobeny korelační analýze, patUí doba obratu 

závazk] a jednotlivé stupnE likvidity, tedy okamžitá, pohotová a bEžná. Mezi dobou 

obratu závazk] a okamžitou likviditou byla zjištEna pr]mErná záporná korelace (-0,561) 

a ve vztahu s bEžnou likviditou pak silná záporná korelace (-0,715). NejsilnEjší záporná 

korelace byla ve vztahu doby obratu závazk] a pohotové likvidity Ě-0,735), pro kterou 

byl následnE proveden test nezávislosti. Korelace mezi tEmito ukazateli byla prokázána 

což znamená, že pUi zvýšení doby obratu závazk] lze očekávat snížení hodnot pohotové 

likvidity a naopak. 
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3 VLůSTNÍ NÁVRHY 

Na základE provedené finanční a statistické analýzy u vybraných ukazatel] bylo zjištEno, 

že společnost trpí závažnEjšími problémy, které by mohly ohrozit její existenci. Jedná se 

zejména o: 

- nízkou likviditu, 

- nízký objem okamžitých platebních prostUedk], s tím související vysoká doba 

obratu závazk], 

- vysokou míru zadluženosti, 

- vysokou dobu obratu pohledávek. 

3.1 Vlastní návrhy 

Výše zmínEné problematické oblasti budou Uešeny v kapitolách níže. 

3.1.1 Tízení likvidity 

Hlavním problémem společnosti je ve sledovaných letech nedostatečná likvidita, nebo[ 

vzhledem k objemu krátkodobých závazk] trpí nedostatkem pohotových finančních 

prostUedk], tedy penEz v hotovosti a na bankovních účtech. Tato skutečnost má jednak 

neblahý dopad na likvidu společnosti ale také na dobu obratu závazk], protože společnost 

nemá z čeho tyto závazky splácet a tím pádem roste doba jejich splatnosti. Výše částek 

penEžních prostUedk] v jednotlivých letech udává tabulka č. 38. 

Tabulka č. 38: PenEžní prostUedky v letech 2008 – 2016 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: (18)) 

PenEžní prostUedky  
 [tis. Kč] 

Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PenEžní prostUedky 
v pokladnE 57 23 2 5 6 24 34 39 38 

PenEžní prostUedky 
na účtech 1 328 1 748 780 668 494 325 1 576 1 866 6 302 

Celkem 1 385 1 771 782 673 500 349 1 610 1 905 6 340 

Z pUedcházející tabulky č. 38 je patrné, hodnoty penEžních prostUedk] jak v hotovosti, tak 

také na účtech se pohybují na velmi nízkých hodnotách. Za pozitivní lze považovat, že 

od roku Ň01ň došlo k navýšení obou forem penEžních prostUedk]. NicménE i pUes tuto 
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skutečnost lze konstatovat, že společnosti trpí jejich nedostatkem, a to má jednak vliv na 

nízké hodnoty okamžité likvidity a také na schopnost hradit závazky. Provedenou 

analýzou rozdílových ukazatel] v kapitole Ň.Ň.5. byl nedostatek penEžních prostUedk] 

potvrzen. Hodnoty čistých pohotových prostUedk] byly po všech devEt zkoumaných let 

záporné, hodnoty čistého pracovního kapitálu se také ve vEtšinE let sledovaného období 

nacházely v záporných číslech.  

Pro zvýšení likvidity je tedy potUebné je tedy potUebné zvýšit objem penEžních prostUedk] 

a snížit krátkodobé závazky z obchodních vztah]. V roce Ň016 došlo ve společnosti 

k navýšení objemu penEžních prostUedk] témEU o trojnásobek oproti roku Ň015. Došlo 

tedy k navýšení okamžité likvidity na hodnotu 0,Ňň, což je mírnE nad doporučenou 

hranicí, ale hodnoty rozdílových ukazatel] z]staly stále v záporných částkách.  

Možné návrhy na zlepšení 

Jednou z možností je urychlení inkasa pohledávek. Společnost tak bude mít penEžní 

prostUedky dUíve a m]že je použít právE na splacení svých závazk]. Jednou z možností je 

poskytnou odbEratel]m určitou výši slevy z dodávky. To m]že být motivací k dUívEjší 

úhradE závazku dodavatele. Tato možnost bude dále popsána v kapitole 3.2, zabývající 

se Uízením pohledávek.   

Pro získání penEžních prostUedk] a tím navýšení likvidity, lze také zkrátit dobu obratu 

zásob. Toho lze dosáhnout napUíklad odprodejem nevyužitého a nepotUebného materiálu 

či polotovar], který leží na skladE již delší dobu a zadržuje tak penEžní prostUedky, které 

mohly být využity lépe. Odprodej ovšem do takové míry, aby nebyla ohrožena plynulost 

výroby. 

Vysokou dobu obrat] závazk] lze snížit prostUednictvím prodloužením doby jejich 

splatnosti po dohodE s dodavateli. Je totiž d]ležité dodržovat odbEratelsko-dodavatelské 

vztahy na pUíznivé úrovni, nebo[ by se mohlo stát, že nEkteUí dodavatelé by mohli se 

společností rozvázat obchodní vztahy za pozdEjší úhradu. Prodloužení doby splatnosti 

závazk] dává společnosti více času na opatUení potUebných penEžních prostUedk]. 

Z výše uvedeného plyne tedy následující. Pro to, aby společnost dosahovala pUíznivEjších 

výsledk] v oblasti likvidity a Uízení krátkodobých závazk], je nutné zajistit dostatečné 

množství penEžních prostUedk], které by byly použity na úhradu závazk] z obchodních 

vztah]. Tím by došlo k jejich snížení a spolu v kombinaci s dohodnutou delší dobou 
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splatnosti dodavatel]m by se tedy snížila jejich doba obratu. To vše by pak v konečném 

d]sledku vedlo ke zvýšení likvidity společnosti. 

3.1.2 Tízení pohledávek 

Z provedených analýz vyplynulo, že platební morálka odbEratel] byla ve sledovaném 

období více než neuspokojivá. Společnost má stanovenu dobu splatnosti faktur ň0 dní ale 

pr]mErná doba, za kterou odbEratelé splácí za své závazky činí ř7,ŇŇ dní. Tento stav je 

nežádoucí, nebo[ společnost musí pomErnE dlouhou dobu čekat na penEžní prostUedky 

z vystavených faktur a ztrácí tak možnost s nimi disponovat.  

Z tabulky č. ň9 je patrné, že podíl krátkodobých pohledávek na obEžných aktivech 

analyzované společnosti v rámci sledovaného období kolísal. Od roku Ň00Ř, se až do roku 

Ň015 tento podíl zvyšoval, pUičemž v roce Ň015 dosáhl bezmála 6ň,88 %. Je tedy patrné 

že odbEratelé neplnili své závazky včas, nýbrž se značným zpoždEním.  

Tabulka č. 39: Podíl krátkodobých pohledávek na obEžných aktivech  
(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

Rok ObEžná aktiva Krátkodobé 
pohledávky 

2008 100 % 45,12 % 

2009 100 % 53,39 % 

2010 100 % 53,84 % 

2011 100 % 50,97 % 

2012 100 % 61,92 % 

2013 100 % 67,93 % 

2014 100 % 70,55 % 

2015 100 % 74,78 % 

2016 100 % 70,68 % 

Podíl krátkodobých pohledávek na celkových tržbách společnosti uvádí tabulka č. 40. 

StejnE jako v pUedchozím pUípadE, i zde docházelo ke kolísavém vývoji tohoto podílu, 

pUičemž nejvíce se krátkodobé pohledávky podílely na tržbách v roce 2015 a to 37,36 %. 

NejménE pak v roce Ň010, a to Ň0,řŘ % což znamená, že Ň1 % tržeb nebylo realizováno. 
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Tabulka č. 40: Podíl krátkodobých pohledávek na celkových tržbách  
(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

Rok Celkové tržby Krátkodobé 
pohledávky 

2008 100 % 33,91 % 

2009 100 % 35,53 % 

2010 100 % 22,56 % 

2011 100 % 20,98 % 

2012 100 % 31,03 % 

2013 100 % 22,41 % 

2014 100 % 26,50 % 

2015 100 % 37,36 % 

2016 100 % 25,60 % 

Tabulka č. 41: Pohledávky z obchodních vztah] pUed a po lh]tE splatnosti 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: (17)) 

Rok 

Pohledávky z obchodních vztah] 
[tis. Kč] 

Celkem Splatnost 30 dní Do 60 dní po 
splatnosti 

2008 10 885 8 123 2 762 

2009 16 245 13 512 2 733 

2010 12 345 9 297 3 048 

2011 10 093 8 541 1 552 

2012 13 033 11 676 1 357 

2013 11 623 9 830 1 793 

2014 14 795 12 982 1 813 

2015 29 006 24 355 4 651 

2016 30 434 26 330 4 104 

Z tabulky č. 41 je patrné, že společnost eviduje nejvEtší objem pohledávek do ň0 dní, což 

je mimo jiné doba splatnosti, kterou má společnost nastavenu. Dle interních informací, 

společnost eviduje také eviduje pohledávky po splatnosti do 60 dní, pUičemž jejich podíl 

je dosti vysoký, kdy nejvyšší hodnoty bylo dosaženo v posledních dvou letech 

sledovaného období. PrávE pro tyto dvE skupiny odbEratel] bude navržena možnost 

zavedení skonta. 
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Zavedení skonta 

Jedním z prostUedk], jak motivovat odbEratele ke včasnému splácení svých závazk],            

a tedy k urychlení inkasa pohledávek, je skonto. Skonto neboli hotovostní sleva, je 

nabídnuta zákazník]m, pokud zaplatí pUed koncem data splatnosti svého závazku. Dává 

jim možnost zaplatit nižší částku, než která pUedstavuje jejich celkový závazek v]či 

společnosti (23). Sleva je uvedena jako platební podmínka ve tvaru napUíklad Ě10/15ě, 

Ě0/50ě. Pokud odbEratel zaplatí to 15 dní, získá slevu 10 %, pokud však zaplatí až za 50 

dní, musí uhradit celou částku svého závazku, tedy beze slevy (24).  

Aby se poskytnutí skonta pro dodavatele nestalo ztrátové, mElo by platit, že hodnota 

dodávky po skontu úročená alternativní výnosovou mírou, by se mEla pUinejmenším 

rovnat p]vodní hodnotE dodávky (23): 

 茎経鎚 ゲ 岫な 髪 件痛岻 半 茎経┸ (3.1) 

kde (23): 

- 茎経鎚 -hodnota dodávky snížená o skonto, 

- 件痛 -„pUepočtená“ alternativní výnosová míra, 

- 茎経  -fakturovaná Ěplnáě hodnota dodávky. 

Hodnota dodávky snížená o skonto se vypočte dle vztahu (23): 

 茎経鎚 噺 茎経 ゲ 岫な 伐 件鎚岻┸ (3.2) 

kde (23): 

- 件鎚  -sazba skonta. 

Sazba skonta 件鎚 se vypočte dle vztahu (23): 

 件鎚 噺 な 伐 茎経鎚茎経 噺 な 伐 茎経岫な 髪 件痛岻茎経 噺 な 伐 なな 髪 件痛 噺 件痛な 髪 件痛┻ (3.3) 

PUepočtená výnosová míra 件痛se vypočte jako (23): 

 件痛 噺 件 ゲ 劇ぬはの┸ (3.4) 

kde (23):  

- 劇 -počet dní, které uplynou mezi dobou splatnosti dodávky a dobou pro  

  využití skonta 岫劇 噺 経鯨 伐 詣鯨岻, 
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- 経鯨 -doba splatnosti obchodního úvEru, 

- 詣鯨 -lh]ta pro poskytnutí skonta, 

- 件 -alternativní výnosová míra. 

1) OdbEratelé se splatností faktur ň0 dní 

NejvEtší objem pohledávek eviduje společnost právE u dodavatel] se splatností faktur do 

ň0 dní. Společnost chce této skupinE odbEratel], jako motivaci za ještE dUívEjší zaplacení 

jejich závazku, poskytnout slevu. Tato sleva by byla nabídnuta v pUípadE, že by odbEratel 

zaplatil o 10 dní dUíve. Platební podmínky budou v tomto pUípadE nastaveny Ěx/Ň0ě; 

(0/30), to tedy znamená, že pokud dodavatel zaplatí do Ň0 dní, bude mu poskytnuta sleva, 

zaplatí-li pozdEji, v opačném pUípadE zaplatí plnou cenu beze slevy. ůlternativním 

zdrojem financování je provozní úvEr, který má společnost k dispozici, s úrokovou 

sazbou 5,5 % p. a.  

Maximální výše skonta dle vzorce Ěň.ňě bude následující: 

件鎚 噺 ど┸どのの ゲ にどぬはどな 髪 ど┸どのの ゲ にどぬはど 

件鎚 噺 ど┸ぬど ガ 

Zda je pro společnost výhodné skonto poskytnou, je dobré provést následující výpočet, 

kde pr]mErná hodnota dodávek odbEratel] v této skupinE činí zhruba Ň07 000 Kč.  

にどば どどど ゲ 岫な 伐 ど┸どどぬ岻 ゲ 磐な 髪 にどぬはど ゲ ど┸どのの卑 半 にどば どどど にどば どなど 半 にどば どどど 

Provedený kontrolní výpočet potvrdil vhodnost poskytnutí skonta 0,ň0 %. Platební 

podmínky u zákazník] se splatností faktur do ň0 dní, budou tedy nastaveny jako 

Ě0,ň0/Ň0ě; Ě0/ň0ě. Znamená to, že pokud odbEratel zaplatí do Ň0 dní, bude mu poskytnuta 

sleva 0,30 % z hodnoty dodávky, což činí 6Ň1 Kč.  Jestliže zaplatí pozdEji, žádnou slevu 

nezíská. 

2) OdbEratelé se splatností faktur 60 dní 

Společnost chce odbEratel]m, kteUí mají splatnost faktur 60 dní, poskytnout slevu za 

dUívEjší zaplacení jejich závazku. Skonto by v tomto pUípadE bylo nabídnuto pUi platbE o 
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Ň5 dní dUíve. Platební podmínky jsou tedy Ěx/ň5ě; Ě0/60ě to znamená, že pokud zákazník 

zaplatí do ň5 dní, bude mu poskytnuta sleva, pokud zaplatí pozdEji, sleva mu nabídnuta 

nebude. ůlternativní výnosová míra je, jako v pUedchozím pUípadE, 5,5 %. 

Maximální výše skonta dle vzorce Ěň.ňě bude následující: 

件鎚 噺 ど┸どのの ゲ ぬのぬはどな 髪 ど┸どのの ゲ ぬのぬはど 

件鎚 噺 ど┸のな ガ 

Zda je pro společnost výhodné skonto poskytnou, je dobré provést kontrolní výpočet, kde 

pr]mErná hodnota dodávek odbEratel] v této skupinE činí zhruba 138 000 Kč.  

なぬぱ どどど ゲ 岫な 伐 ど┸どどのな岻 ゲ 磐な 髪 ぬのぬはど ゲ ど┸どのの卑 半 なぬぱ どどど なぬぱ どぬど 半 なぬぱ どどど 

Kontrolní výpočet potvrdil vhodnost poskytnutí skonta 0,51 %. Platební podmínky u 

zákazník] se splatností faktur 60 dní, budou tedy nastaveny jako Ě0,51/35); (0/60). 

Znamená to, že pokud odbEratel zaplatí do ň5 dní, bude mu poskytnuta sleva 0,51 % 

z hodnoty dodávky, což činí 704 Kč. Jestliže zaplatí pozdEji, žádnou slevu nezíská. 

V ý p o č e t  v l i v u  p o s k y t n u t ý c h  s k o n t  n a  h o s p o d a U e n í  p o d n i k u  

Společnost pUedpokládá, že skonto bude nabídnuto Ř0 % odbEratel]m a odhaduje se, že 

nabídku využije ň5 %.  

Pro účely výpočtu budou uvažovány hodnoty z roku Ň016, které uvádí tabulka č. 42. 
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Tabulka č. 42: Zjednodušená rozvaha pUed zavedením skonta 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle: (18)) 

Rozvaha k 31.12.2016 
[tis. Kč] 

AKTIVA CELKEM 67 922 PASIVA CELKEM 67 922 

Dlouhodobý majetek 20 505 Vlastní kapitál 10 587 

OM 44 890 Základní kapitál 5 000 

Zásoby 6 821 Cizí zdroje 57 220 

Dlouhodobé pohledávky 0 Rezervy 1 097 

Krátkodobé pohledávky 31 729 Dlouhodobé závazky 10 715 
  Pohledávky z obchodních 
vztah] 

30 434 Krátkodobé závazky 45 408 

Krátkodobý finanční majetek 6 340 Bankovní úvEry 28 329 

Časové rozlišení 2 527 Časové rozlišení 115 

Na základE výše uvedeného lze určit následující: 

Hodnota pohledávek z obchodních vztah] Ěr. Ň016ě  30 434 000 Kč 

Skonto bude nabídnuto Ř0 % odbEratel]m   24 347 Ň00 Kč 

Skonto využije ň5 % odbEratel]      8 521 5Ň0 Kč  

Dále se pUedpokládá, že odbEratelé z první skupiny, tedy se splatností faktur ň0 dní, budou 

tvoUit 75 % a Ň5 % pak se splatností 60 dní. Volné penEžní prostUedky, které společnost 

získá prostUednictvím skonta, použije na splacení bankovního úvEru ve výši 6 080 000 

Kč, úročného 4 % p. a. 

Vliv skonta na hospodaUení podniku je vypočten v následující tabulce č. 43. 

Tabulka č. 43: Vliv skonta na hospodaUení podniku 
(Zdroj: Vlastní zpracováníě 

UvolnEní kapitálu vázaného v pohledávkách 8 521 520 Kč 

Náklady spojené se skontem 49 825 Kč 

Administrativní náklady 20 000 Kč 

Celková výše poskytnutého skonta   

OdbEratelé se splatností ň0 dní Ě75%ě 19 173 Kč 

OdbEratelé se splatností 60 dní ĚŇ5%ě 10 652 Kč 

Úspora 243 200 Kč 

Nákladové úroky úvEru 243 200 Kč 

Čistá úspora 193 375 Kč 

Celkový vliv zavedení skonta na bilanci podniku je znázornEn v tabulce č. 44. Je zUejmé, 

že došlo ke snížení celkové hodnoty aktiv a pasiv, a to o 6 0Ř0 tis. Kč. Celková aktiva 
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poklesla d]sledkem snížení obEžných aktiv, což je zp]sobeno snížením hodnoty 

pohledávek z obchodních vztah] o Ř 5Ň1 tis. Kč. Z uvolnEného kapitálu bude splacen 

bankovní úvEr, jehož hodnota se sníží z ŇŘ ňŇř tis Kč na ŇŇ Ň4ř tis. Kč. O stejnou částku 

pak poklesne hodnota cizích zdroj]. Zbylá částka volných penEžních prostUedk] bude 

pUevedena na bEžný účet společnosti. 

Tabulka č. 44: Zjednodušená rozvaha po zavedení skonta 
ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

Rozvaha k 31.12.2017 
[tis. Kč] 

AKTIVA CELKEM 61 842 PASIVA CELKEM 61 842 

Dlouhodobý majetek 20 505 Vlastní kapitál 10 587 

OM 38 810 Základní kapitál 5 000 

Zásoby 6 821 Cizí zdroje 51 140 

Dlouhodobé pohledávky 0 Rezervy 1 097 

Krátkodobé pohledávky 23 208 Dlouhodobé závazky 10 715 
  Pohledávky z obchodních 
vztah] 

21 913 Krátkodobé závazky 45 408 

Krátkodobý finanční majetek 8 781 Bankovní úvEry 22 249 

Časové rozlišení 2 527 Časové rozlišení 115 

Zavedení skonta má také pozitivní vliv na hodnoty vybraných ukazatel] finanční analýzy. 

Okamžitá likvidita vzroste z 0,Ňň na 0,ňŇ. RovnEž také dojde ke snížení celkové 

zadluženosti z ŘŇ,Ň4 % na ŘŇ,6ř % a tudíž se zvýší hodnota koeficientu samofinancování 

z 15,5ř % na 17,1Ň %. Zavedení skonta má v hlavní UadE pozitivní vliv na dobu obratu 

pohledávek, která se z p]vodní hodnoty ŘŘ,41 dní sníží na hodnotu 6ň,66 dní, dojde tedy 

k urychlení inkasa pohledávek. Dále se zvýší obrat celkový aktiv na hodnotu 2 z p]vodní 

hodnoty 1,ŘŇ a také dojde ke zvýšení čistých pohotových prostUedk], vlivem zvýšení 

prostUedk] na bankovním účtu na hodnotu -19 01ň tis. Kč. 

Hodnoty vybraných ukazatel] pUed zavedením skonta a po zavedení skonta uvádí tabulka 

č. 45. 
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Tabulka č. 45: ZmEny hodnot vybraných ukazatel] 
Zdroj: Vlastní zpracováníě 

Ukazatel PUed zavedením 
skonta 

Po zavedení 
skonta 

Okamžitá likvidita 0,23 0,32 

Celková zadluženost 84,24 82,69 

Koeficient samofinancování 15,59 17,12 

Doba obratu pohledávek 88,41 63,66 

Obrat celkových aktiv 1,82 2 

Čisté pohotové prostUedky -21 454 -19 013 

Na základE výše uvedených skutečností lze společnosti zavedení skonta doporučit. 

3.1.3 Tízení zadluženosti 
Vysoká míra zadluženosti je problém, se kterým se společnost potýká již od samého 

založení. V roce Ň00Ř, kdy společnost vznikla, byla zadlužena na řň % a až do roku Ň015 

se pohybovala v pr]mEru okolo ř6 %, pUičemž od roku Ň01ň se společnosti daUí hodnotu 

snižovat. V roce Ň016 byla na Ř4 %, nicménE díky nár]stu aktiv, nikoli snížením cizích 

zdroj], které naopak ještE vzrostly. NejvEtší podíl na cizích zdrojích tvoUí krátkodobé 

závazky, a to v pr]mEru 57 %. 

Možností ke snížení zadluženosti společnosti je kapitalizace pohledávky investiční 

společnosti. To znamená, že investiční společnost zde vystupuje v roli vEUitele, který 

kapitalizuje pohledávku v]či společnosti XY, a. s. Pro společnost XY, a. s. to bude 

znamenat, že závazek v]či investiční společnosti zanikne a místo toho se pUemEní 

v základní kapitál.  

Společnost v současnosti v]či investiční společnosti eviduje závazek o hodnotE 5 000 Kč 

z titulu postoupené pohledávky. Kapitalizací této pohledávky by se společnosti snížila 

hodnota cizích zdroj] o 5 000 Kč, z 57 ŇŇ0 Kč na 5Ň ŇŇ0 Kč a hodnota základní kapitálu 

by vzrostla na 10 000 Kč. Hodnota vlastního kapitálu se navýší na 15 5Ř7 Kč. Investiční 

společnosti by tedy zanikla pohledávka 5 000 Kč a místo toho by se pUemEnila ve finanční 

investici o stejné hodnotE. 

Rozhodnutí o kapitalizaci pohledávky podléhá souhlasu valné hromady společnosti XY, 

a. s. 
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V konečném d]sledku by se snížila celková zadluženost z 84 % na 77 % a koeficient 

samofinancování by se zvýšil z 16 % na 23 %. 

Další možností, jak zabránit zvyšování zadluženosti je omezit investiční akce, které by 

zapUíčinily zvýšení pUedevším cizích zdroj]. Dále je dobré zadržovat veškerý zisk, který 

společnost vygeneruje ve formE nerozdEleného zisku z minulých let, čímž dojde ke 

zvýšení vlastního kapitálu. Společnost tak získá prostUedky na úhradu závazk]. 

3.2 PUínos návrh] 

Návrhy na zlepšení prezentované v pUedchozí kapitole ň.1, jsou uvedeny v následující 

tabulce č. 46 včetnE jejich pUínos]. 

Tabulka č. 46: PUínosy návrh] 
ĚZdroj: Vlastní zpracováníě 

NÁVRH PTÍNOSY 

Odprodej nepotUebných a 
nevyužívaných zásob 

Snížení doby obratu zásob, zvýšení množství 
penEžních prostUedk], snížení krátkodobých 
závazk], zvýšení likvidity. 

Prodloužení doby 
splatnosti závazk] 

Snížení doby obratu závazk], zvýšení likvidity. 

Poskytnutí skonta 
odbEratel]m 

Zkrácení doby splatnosti pohledávek, zvýšení 
množství penEžních prostUedk], zvýšení likvidity, 
snížení zadluženosti. 

Zadržování zisku 
Zvýšení vlastních zdroj] financování, zvýšení 
pohotových penEžních prostUedk] k úhradE 
závazk], snížení závazk]. 

Kapitalizace pohledávky 
vEUitele 

Zvýšení vlastních zdroj] financování, snížení 
hodnoty cizích zdroj], snížení celkové zadluženosti. 
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ZÁVDR 

Diplomová práce se zabývala zhodnocením vybraných finančních ukazatel] společnosti 

XY, a. s. pomocí finanční analýzy a statistických metod. Nejprve byla zpracována 

teoretická část, jejíž poznatky následnE byly využity v analytické části. Po provedení 

výpočt] finanční analýzy a statistických výpočt], včetnE korelační analýzy, byly 

dosažené výsledky celkovE zhodnoceny a následnE formulovány návrhy na možná 

opatUení vedoucí ke zlepšení stávající situace společnosti. 

Pro výpočet byla použita data z účetních výkaz] společnosti od roku Ň008 do roku 2016, 

nebo[ výkazy za rok Ň017 nebyly v dobE zpracování této práce ještE k dispozici.   

Práce se zamEUovala na hodnocení pomErových ukazatel], konkrétnE na hodnocení 

likvidity, rentability, zadluženosti a aktivity, na hodnocení rozdílových ukazatel], kde byl 

hodnocen ukazatel čistého pracovního kapitálu a na hodnocení souhrnného ukazatele 

indexu IN05. Vybrané ukazatele byly následnE podrobeny statistické analýze v rámci 

které byly pomocí regresní analýzy určeny predikce vývoje tEchto ukazatel] do dalších 

dvou let. Následující korelační analýze bylo podstoupeno pEt dvojic ukazatel] a byla 

zjiš[ována existence vazby mezi nimi.  

Z provedených analýz vyplynulo, že společnost trpí nízkými hodnoty likvidit, což je 

zp]sobeno pUedevším nedostatkem pohotových penEžních prostUedk] vzhledem 

k množství krátkodobých závazk] z obchodního styku, s čímž také souvisí vysoká doba 

obratu závazk], a to v pr]mEru 1ň6 dní a v]či dodavatel]m nemá silné postavení. 

Společnost má dále pomErnE vysoké hodnoty doby obratu pohledávek z obchodních 

vztah], které tvoUí pr]mErnE 61 % hodnoty z obEžných aktiv a pr]mErná doba obratu 

pohledávek je ř7 dní, což není z hlediska postavení společnosti na trhu dobré, nebo[ 

postavení společnosti je z tohoto hlediska taktéž slabé. Díky tEmto skutečnostem má také 

vysokou míru zadlužení, v pr]mEru ř4 %. Celkové zhodnocení finančního zdraví 

prostUednictvím indexu IN05 bylo zjištEno, že se společnost nachází v šedé zónE, tedy 

není jasný její budoucí vývoj. 

Možné návrhy na zlepšení uvedených problémových oblastí jsou uvedeny ve tUetí 

kapitole.  
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I. 
 

PTÍLOHů Č. 1: KVůNTILY 嗣使岫暫岻 STUDENTOVA 
ROZDDLENÍ 
 (Zdroj: (11)) 

 

 



II . 
 

PTÍLOHů Č. 2: ZJEDNODUŠENÁ ROZVůHů Zů OBDOBÍ 
2008 - 2012  
(Zdroj: Upraveno dle: (18)) 

 
Položka Ěv tis. Kčě 

Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

  AKTIVA CELKEM  42 788 53 467 44 155 38 315 31 618 

A.   
Pohledávky za upsaný základní 
kapitál           

B.   Dlouhodobý majetek ĚU. 04 až 06ě 17 074 21 082 20 123 17 679 7 785 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek  353 252 224 148 129 

B. II.    Dlouhodobý hmotný majetek   18 721 20 830 19 899 17 521 7 646 

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek         10 10 

C.   ObEžná aktiva   24 980 31 640 23 538 20 188 23 255 

C. I.   Zásoby    11 923 12 577 9 683 8 813 7 942 

C. II.    Pohledávky ĚU. 10 + 11ě 11 672 17 292 13 073 10 702 14 813 

C. II.  1 Dlouhodobé pohledávky 400 400 400 413 413 

  2 Krátkodobé pohledávky 11 272 16 892 12 673 10 289 14 400 

C. III.   Krátkodobý finanční majetek   1 385 1 771 782 673 500 

C. IV.   PenEžní prostUedky   57 23 2 5 6 

D.     Časové rozlišení aktiv   734 745 494 448 578 

  PASIVA CELKEM    42 788 53 468 44 155 38 315 31 618 

A.   Vlastní kapitál   2 620 648 1 384 2 613 366 

A. I.   Základní kapitál  2 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

A. II.    Ážio a kapitálové fondy              

A. III.   Fondy ze zisku     62 62 98 160 

A. IV.   Výsledek hospodaUení minulých let   557 -4 413 -3 715 -2 546 

A. V.   
Výsledek hospodaUení bEžného 
účetního období Ě+/-)  620 -4 971 735 1 230 -2 248 

B. + C. Cizí zdroje       39 886 52 587 42 634 35 283 31 092 

B. I.   Rezervy          177 783 

C.     Závazky 9 886 26 171 37 971 32 194 27 617 

C. I.   Dlouhodobé závazky  4 079 1 272 19 581 10 876 2 500 

C. II.    Krátkodobé závazky   5 807 24 899 18 390 21 318 25 117 

D.     Časové rozlišení pasiv   282 233 137 419 160 
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PTÍLOHů Č. 3: ZJEDNODUŠENÁ ROZVůHů Zů OBDOBÍ 
2013 - 2016  
(Zdroj: Upraveno dle: (18)) 

 
Položka Ěv tis. Kčě 

Rok 

2013 2014 2015 2016 

  AKTIVA CELKEM  22 176 31 856 48 501 67 922 

A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál         

B.   Dlouhodobý majetek ĚU. 04 až 06ě 4 442 8 083 6 403 20 505 

B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek  101 118 134 227 

B. II.    Dlouhodobý hmotný majetek   4 341 7 965 6 269 13 808 

B. III.   Dlouhodobý finanční majetek         6 470 

C.   ObEžná aktiva   17 347 23 299 41 431 44 890 

C. I.   Zásoby    4 809 5 252 8 543 6 821 

C. II.    Pohledávky ĚU. 10 + 11ě 12 189 16 437 30 983 31 729 

C. II.  1 Dlouhodobé pohledávky 405       

  2 Krátkodobé pohledávky 11 784 16 437 30 983 31 729 

C. III.   Krátkodobý finanční majetek   349 1 610 1 905 6 340 

C. IV.   PenEžní prostUedky   24 34 39 38 

D.     Časové rozlišení aktiv   387 474 667 2 527 

  PASIVA CELKEM    22 176 31 856 48 501 67 922 

A.   Vlastní kapitál   167 1 236 3 946 10 587 

A. I.   Základní kapitál  5 000 5 000 5 000 5 000 

A. II.    Ážio a kapitálové fondy    1 500 1 500 1 500   

A. III.   Fondy ze zisku   160       

A. IV.   Výsledek hospodaUení minulých let -4 793 -6 333 -5 264 -2 549 

A. V.   
Výsledek hospodaUení bEžného 
účetního období Ě+/-)  -1 700 1 069 2 710 8 136 

B. + C. Cizí zdroje       21 885 30 485 44 409 57 220 

B. I.   Rezervy    474 528 743 1 097 

C.     Závazky 19 934 23 572 33 807 38 509 

C. I.   Dlouhodobé závazky  2 905 2 500 2 500 10 715 

C. II.    Krátkodobé závazky   17 029 21 072 31 307 27 794 

D.     Časové rozlišení pasiv   124 135 146 115 



IV . 
 

PTÍLOHů Č. 4: ZJEDNODUŠENÝ VÝKůZ ZISKU ů 
ZTRÁTY Zů OBDOBÍ 2008 - 2012  
(Zdroj: Upraveno dle: (18)) 

 Položka Ěv tis. Kčě 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 

     I. Tržby za prodej zboží   2 155 1 095 846 717 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží   1 276 819 643 526 

    + Obchodní marže    879 276 203 191 

    II.  Výkony 32 245 47 422 54 619 48 462 45 984 

    II. 1. 
Tržby za prodej vlastních vlastních 
výrobk] a služeb 

33 241 45 365 55 074 90 784 45 691 

B. Výkonová spotUeba 18 121 30 431 32 386 28 631 29 058 

    + PUidaná hodnota  14 124 17 870 22 509 20 034 17 117 

C. Osobní náklady 11 255 19 407 17 864 15 230 13 329 

D. DanE a poplatky 37 53 38 34 64 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

599 1 659 2 550 2 677 2 566 

    III.  
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 

2 766 5 047 931 125 7 507 

F. 
Z]statková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a materiálu 

1 603 3 321 723 177 7 659 

G. 

ZmEna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti  
a komplexních náklad] pUíštích 
období 

645 -200 407 703 829 

    IV. Ostatní provozní výnosy 442 367 3 441 4 145 27 

H. Ostatní provozní náklady 786 1 032 1 035 2 001 746 

    V. PUevod provozních výnos]           

I. PUevod provozních náklad]           

    * 
Provozní výsledek hospodaUení 
[U. 06 - 07 - 08 - 09 + 10 - 11 - 12 + 13 
- 14 + (-15) - (-16)] 

2 407 -1 988 4 264 3 482 -542 

    VI. 
Tržby z prodeje cenných papír] a 
podíl] 

          

J. Prodané cenné papíry a podíly           

    VII. 
Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku 

          

    VIII. 
Výnosy z krátkodobého finančního 
majetku 

          

K. Náklady z finančního majetku           

     IX. 
Výnosy z pUecenEní cenných papír] a 
derivát] 

        31 



V. 
 

L. 
Náklady z pUecenEní cenných papír] a 
derivát] 

          

M. 
ZmEna stavu rezerv a opravných 
položek ve finanční oblasti           

     X. Výnosové úroky 1 4       

N. Nákladové úroky 1 438 2 255 2 132 1 787 1 375 

     XI. Ostatní finanční výnosy 682 661 316 589 629 

O. Ostatní finanční náklady 632 1 200 1 549 1 490 991 

     XII. PUevod finančních výnos]           

P. PUevod finančních náklad]           

     * 
Finanční výsledek hospodaUení 
[U. 1Ř - 19 + 20 + 21 - 22 + 23 - 24 - 
25 + 26 - 27 + 28 - 29 + (-30) - (-31)] 

-1 387 -2 790 -3 365 -2 688 -1 706 

Q. DaO z pUíjm] za bEžnou činnost 401 193 164 -436   

     ** 
Výsledek hospodaUení za bEžnou 
činnost 620 -4 971 735 1 230 -2 248 

     XIII. MimoUádné výnosy           

R. MimoUádné náklady   1       

S. DaO z pUíjm] z mimoUádné činnosti           

     * MimoUádný výsledek hospodaUení    -1       

T. 
PUevod podílu na výsledku 
hospodaUení společník]m Ě+/-)           

     *** 
Výsledek hospodaUení za účetní 
období Ě+/-) 620 -4 972 735 1 230 -2 248 

    **** 
Výsledek hospodaUení pUed zdanEním 
(+/-) 

1 020 -4 779 899 794 -2 248 



VI. 
 

PTÍLOHů Č. 5: ZJEDNODUŠENÝ VÝKůZ ZISKU ů 
ZTRÁTY Zů OBDOBÍ 2013 - 2016  
(Zdroj: Upraveno dle: (18)) 

 Položka Ěv tis. Kčě 
Rok 

2013 2014 2015 2016 

     I. Tržby za prodej zboží 858 117 766 13 799 

A. 
Náklady vynaložené na prodané 
zboží 657 74 524 8 893 

    + Obchodní marže  201 43 242 4 906 

    II.  Výkony 51 153 63 309 83 913   

    II. 1. 
Tržby za prodej vlastních vlastních 
výrobk] a služeb 

51 714 61 905 82 174 110 123 

B. Výkonová spotUeba 33 666 40 897 56 088 77 762 

    + PUidaná hodnota  17 688 22 455 28 067   

C. Osobní náklady 14 492 17 189 22 260 30 507 

D. DanE a poplatky 243 16 11 7 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetku 

2 279 2 613 2 136 2 645 

    III.  
Tržby z prodeje dlouhodobého 
majetku a materiálu 

1 651 21 1 601 10 388 

F. 
Z]statková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a materiálu 

1 653 19 1 229 9 832 

G. 

ZmEna stavu rezerv a opravných 
položek v provozní oblasti  
a komplexních náklad] pUíštích 
období 

-349 -660 886   

    IV. Ostatní provozní výnosy 101 117 1 087 143 

H. Ostatní provozní náklady 2 607 2 382 404 519 

    V. PUevod provozních výnos]         

I. PUevod provozních náklad]         

    * 
Provozní výsledek hospodaUení 
[U. 06 - 07 - 08 - 09 + 10 - 11 - 12 + 
13 - 14 + (-15) - (-16)] 

-1 485 1 034 3 829 11 233 

    VI. 
Tržby z prodeje cenných papír] a 
podíl] 

        

J. Prodané cenné papíry a podíly         

    VII. 
Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku 

        

    VIII. 
Výnosy z krátkodobého finančního 
majetku 

        

K. Náklady z finančního majetku         

     IX. 
Výnosy z pUecenEní cenných 
papír] a derivát] 

  10 38   



VII . 
 

L. 
Náklady z pUecenEní cenných 
papír] a derivát] 

41 19     

M. 
ZmEna stavu rezerv a opravných 
položek ve finanční oblasti         

     X. Výnosové úroky     25 249 

N. Nákladové úroky 572 564 647 951 

     XI. Ostatní finanční výnosy 1 243 1 483 996 96 

O. Ostatní finanční náklady 845 875 786 671 

     XII. PUevod finančních výnos]         

P. PUevod finančních náklad]         

     * 

Finanční výsledek hospodaUení 
[U. 1Ř - 19 + 20 + 21 - 22 + 23 - 24 
- 25 + 26 - 27 + 28 - 29 + (-30) - (-
31)] 

-215 35 -374 -1 277 

Q. DaO z pUíjm] za bEžnou činnost     745 1 820 

     ** 
Výsledek hospodaUení za bEžnou 
činnost -1 700 1 069 2 710 8 136 

     XIII. MimoUádné výnosy         

R. MimoUádné náklady         

S. DaO z pUíjm] z mimoUádné činnosti         

     * MimoUádný výsledek hospodaUení          

T. 
PUevod podílu na výsledku 
hospodaUení společník]m Ě+/-)         

     *** 
Výsledek hospodaUení za účetní 
období Ě+/-) -1 700 1 069 2 710 8 136 

    **** 
Výsledek hospodaUení pUed 
zdanEním Ě+/-) -1 700 1 069 3 455 9 956 

 


