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Abstrakt 

Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci vybrané společnosti pomocí finanční 

analýzy a statistických metod. Práce se dělí na teoretickou část, ve které jsou rozebírány 

ekonomické ukazatele s časovými řadami a regresní analýzou, dále na analytickou část, 

která využívá nabytých teoretických východisek. Obsahuje také výpočty k jednotlivým 

ukazatelům. Třetí část rekapituluje stávající dosažené poznatky, uvádí doporučení  

pro společnost a představuje vytvořený program pro účely této diplomové práce  

a pro jeho následné využití společností v praxi. 

 

Klíčová slova 

statistika, statistické metody, časové řady, regresní analýza, finanční analýza, finanční 

ukazatele, softwarová aplikace 

 

Abstract 

This master´s thesis deals with rating of financial situation of selected company using 

financial analysis and statistical methods. The thesis is divided into theoretical part 

where I focus on economics indicators with time lines and regression analysis. The next 

part is analytics part, which uses the acquired theoretical knowledge. It also includes 

calculations for individual indicators. The third part summarizes achieved results, 

makes recommendations for the company and show created program for the purpose of 

this thesis and its next use by the company. 

 

Keywords 

statistics, statistical methods, time series, regression analysis, financial analysis, 

financial indicators, software application 
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ÚVOD 

V dnešní době, plné neočekávaných událostí a zvratů, je pro mnohé firmy těžké udržet 

si finanční stabilitu a nadále i prosperovat. Zde proto nachází své místo finanční 

analýza, která s sebou nese celou řadu metod, jak hodnotit finanční zdraví firmy.  

Při zpracování finanční analýzy najdou své uplatnění statistické metody, které nám 

umožní odhadnout možný směr, kterým se jednotlivé ukazatele budou v následujících 

letech ubírat. 

Pro svou diplomovou práci jsem si zvolil společnost Atos IT Solutions and Services, 

s.r.o. se sídlem v Praze a pobočkou v Brně, která se zabývá nejmodernější technologií  

a IT bezpečností v obraně, policii, zdravotnictví, finančnictví, dopravě, telekomunikaci, 

médiích & veřejných službách, maloobchodech, velkých společnostech.  

Pomocí vybraných matematických a statistických metod navrhnu pro tuto společnost 

program, který jí poslouží jako podklad pro analýzu její finanční situace. 

Diplomová práce je rozdělena do tří částí - teoretická východiska práce, analýza 

současného stavu a vlastní návrhy řešení. 

V teoretických východiscích práce se zabývám statistikou, časovými řadami s jejich 

charakteristikou, členěním a dekompozicí, dále regresní analýzou, ve které rozebírám 

regresní přímku, parabolickou regresi, polynomickou regresi a volbu regresní funkce. 

Na závěr této části uvádím finanční analýzu, její zdroje informací a metody. 

V analýze současného stavu zmiňuji základní informace o společnosti a analýze 

ukazatelů, které dále rozděluji na analýzu rozdílových, absolutních, poměrových 

ukazatelů, provozních ukazatelů a analýzu soustav ukazatelů. 

Ve vlastním návrhu řešení představuji vytvořený program v prostředí Microsoft Office 

Excel, shrnuji údaje o společnosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a uvádím 

doporučení a přínosy. 
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CÍL A METODIKA PRÁCE 

V této části jsou popsány hlavní cíle a metodika diplomové práce s postupy  

pro dosažení stanovených cílů. 

Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je uplatnění vybraných matematických a statistických 

metod pro podporu vývoje software ve zvoleném podniku, který společnosti poslouží 

jako podklad pro analýzu její finanční situace. 

Metodika práce 

Ze statistických metod byly využity časové řady a regresní analýza. Díky časovým 

řadám je možné určit předpokládaný vývoj pro rok 2017. Regresní analýza potom 

slouží pro vyrovnání hodnot daným trendem. V práci byly využity regresní přímka, 

parabolická regrese a polynomická regrese. 

Zpracování finanční analýzy zahrnuje výpočet ekonomických ukazatelů, které se dělí 

na ukazatele rozdílové, absolutní, poměrové a soustavu ukazatelů. Každá z těchto 

skupin hodnotí společnost z jiného pohledu 

Výpočty budou čerpány z účetních výkazů firmy. Využity budou hlavně rozvaha  

a výkazy zisku a ztráty. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE  

V této části své diplomové práce se věnuji teoretickým východiskům z oblasti statistiky 

a finanční analýzy. Zabývám se zde hlavně statistikou, konkrétně analýzou časových 

řad a regresní přímkou. V další kapitole o finanční analýze popisuji ekonomické 

ukazatele a zmiňuji jejich interpretaci pomocí finanční analýzy. 

1.1 Statistika 

Statistika se zaměřuje na práci s daty. Zpracovává je nejrůznějšími analytickými 

postupy a metodami
1
. 

Může být chápána ve třech pojetích. Jednak jako číselné údaje o hromadných jevech, 

dále jako praktická činnost, která spočívá ve sběru, zpracování a vyhodnocování 

statistických údajů, a také jako teoretická disciplína, která se zabývá metodami 

sloužícími k popisu odhalování zákonitostí při působení podstatných, relativně stálých 

činitelů na hromadné jevy
2
. 

1.2 Časové řady  

Statistická data popisující společenské a ekonomické jevy v čase, zapisujeme pomocí 

časových řad. Zápis těchto jevů nám umožňuje provádět kvantitativní analýzu 

zákonitostí v jejich dosavadním průběhu, ale dává nám také možnost prognózovat jejich 

vývoj
3
. 

Časovou řadou, které se říká někdy i chronologická, rozumíme řadu hodnot určitého 

ukazatele, uspořádaného z hlediska přirozené časové posloupnosti. Je nutné, aby náplň 

ukazatele i jeho prostorové vymezení byly v celém časovém úseku, který sledujeme, 

shodné
3
. 

Pod pojmem časová řada rozumíme statistickou časovou řadu, například typu  

y1 = β0 + β1 t  + Ɛt, kde t označuje čas, β0 + β1 představují parametry lineárního trendu 

a Ɛt je náhodná veličina. Oproti deterministické časové řadě, je chování této řady 

zatíženo nejistotou. Matematickým vzorcem můžeme popsat chování deterministické 

                                                           
1
 HINDLS, Richard, Stanislava HRONOVÁ a Jan SEGER. Statistika pro ekonomy. 1. vyd. Praha: 

Professional Publishing, 2002, s. 11. ISBN 80-86419-26-6. 
2
 tamtéž, s. 12. 

3
 KROPÁČ, Jiří. Statistika B. 1. vyd. Brno: VUTFP, 2006, s. 124. ISBN 80-214-3295-0. 
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řady. Lze tedy sestrojit přesnou předpověď. Jako příklad můžeme uvést yt = cos(2πft), 

kde f je parametr, který reprezentuje frekvenci. Je nutné také rozlišovat mezi pojmy 

časová řada a náhodný (nebo také stochastický) proces, kdy časovou řadu chápeme jako 

konkrétní realizaci náhodného procesu. V klasické statistice analogicky odpovídá 

tomuto vztahu pojem pozorovaná hodnota a náhodná veličina
4
. 

Z původních časových řad můžeme odvodit také časové řady součtové, kdy postupným 

přičítáním hodnot zjistíme časovou řadu kumulativní. Kumulativní řada najde 

uplatnění při kontrole plnění hodnot během určitého časového období – například roku. 

Posouváním součtu hodnot následně dostaneme časovou řadu klouzavých úhrnů
5
. 

1.2.1 Charakteristika časových řad 

Informace o zkoumané časové řadě – průměru a diferenci lze získat právě díky 

charakteristice časových řad. Průměry časových řad nám potom ukazují, jaká hodnota 

ukazatele připadá na jednotku času. Jejich grafickým znázorněním můžeme posoudit, 

jaký je průběh popřípadě trend časové řady
6
. 

Průměr intervalové řady, který se označuje jako y, se počítá jako aritmetický průměr 

hodnot časové řady v jednotlivých intervalech. Vypočítáme jej pomocí vzorce: 

    
y = 

1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

            
(1.1)

 
    

kde      

  y – průměr intervalové řady 

 n – počet prvků v množině 

 yi – prvky množiny y
6 

 

Průměr okamžikové časové řady (někdy také chronologický průměr) je rovněž 

označen y. Počítá se pomocí následující formule:
6
 

                                                           
4
 CIPRA, Tomáš. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. 1. vyd. Praha: SNTL/ALFA, 1986, s. 

10. ISBN 99-00-00157-X. 
5
 SYNEK, Miloslav, Heřman KOPKÁNĚ a Markéta KUBÁLKOVÁ. Manažerské výpočty  

a ekonomická analýza. Praha: C. H. Beck, s. 63. ISBN 978-80-7400-154-3.  
6
 KROPÁČ, Jiří. Statistika B. 1. vyd. Brno: VUTFP, 2006, s. 127. ISBN 80-214-3295-0. 
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    y =  
1

n−1
[

y1

2
+ ∑ yi +

yn

2

n−1
i=2 ]        (1.2) 

   

Nejjednodušší charakteristikou popisu vývoje časové řady jsou tzv. první diference, 

které se někdy označují jako absolutní přírůstky
7
.  

První diference se značí jako 1di(y) a vypočítáme je jako rozdíl dvou po sobě jdoucích 

hodnot časové řady:
7 

 

   1𝑑𝑖(𝑦) = 𝑦𝑖 −  𝑦𝑖−1      i = 2,3,…,n        (1.3) 
  

První diference vyjadřuje přírůstek hodnoty časové řady, o kolik se změnila její hodnota 

v určitém okamžiku (období) oproti určitému okamžiku (období), které mu předcházelo. 

Pokud se první diference pohybují kolem konstanty, můžeme trend časové řady vyjádřit 

přímkou. Z prvních diferencí se dá určit průměr, který se označuje jako průměr 

prvních diferencí. Značí se 1di(y) a vypočítá se pomocí vzorce:
7
 

    1di(y)  =  
𝑦𝑛− 𝑦1

𝑛−1            
(1.4)

 
    

Rychlost růstu nebo poklesu hodnot časové řady je charakterizována koeficienty růstu, 

které se značí ki(y). Počítáme je jako poměr dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady 

podle formule:
8 

   𝑘𝑖(𝑦) =
𝑦𝑖

𝑦𝑖−1
, i = 2, 3,…….,n        (1.5) 

   

Koeficienty růstu nám ukazují, kolikrát se zvýšila hodnota časové řady v určitém 

okamžiku (období) oproti určitému okamžiku (období), který mu bezprostředně 

předchází. Pokud koeficienty růstu časové řady se pohybují kolem konstanty, lze trend 

ve vývoji časové řady vyjádřit exponenciální funkcí
8
. 

Z koeficientů růstu určujeme průměrný koeficient růstu, který se značí k(y). 

Vyjadřuje průměrnou změnu koeficientů růstu za jednotkový časový interval. 

Vypočítá se pomocí vzorce:
8
 

                                                           
7
 KROPÁČ, Jiří. Statistika B. 1. vyd. Brno: VUTFP, 2006, s. 127. ISBN 80-214-3295-0. 

8
 tamtéž, s. 128. 



 

15 
 

    k(y) = √
𝑦𝑛

𝑦1

𝑛−1
          (1.6) 

    

1.2.2 Členění časových řad 

Základní druhy časových řad ekonomických ukazatelů dělíme následovně: 

a) Členění podle rozhodného časového hlediska 

 intervalové 

 okamžikové 

O intervalových časových řadách mluvíme tehdy, pokud ukazatele v časových řadách 

ukazují například kolik jevů, věcí, událostí vzniklo či zaniklo v daném časovém 

intervalu - sňatky, rozvody, živě narození, zemřelí. Jestliže ukazatele časových řad 

znázorňují kolik jevů, věcí, událostí existuje v určitém časovém okamžiku, pak časové 

řady těchto ukazatelů nazýváme okamžikovými - střední stav obyvatelstva - z toho 

ženy. Rozdíl mezi těmito dvěma typy časových řad je ten, že údaje intervalových 

časových řad se dají sčítat. Naopak sčítání údajů okamžikových řad nemá reálnou 

interpretaci
9
. 

Intervalové i okamžikové časové řady se znázorňují spojnicovým grafem
10

. 

b) Členění podle periodicity 

 krátkodobé – údaje jsou zaznamenávány v týdenních, měsíčních, 

čtvrtletních a jiných periodách 

 roční (dlouhodobé) – například časová řada ročních hodnot HDP
11

 

c) Členění podle druhu sledovaných ukazatelů 

 primární (prvotní) – například počet pracovníků, odpracovaná doba 

 sekundární (odvozené) – například doba obratu zásob, zisk
12

 

d) Členění podle způsobu vyjádření údajů 

 naturální ukazatele 

 peněžní ukazatele
12

 

                                                           
9
 KROPÁČ, Jiří. Statistika B. 1. vyd. Brno: VUTFP, 2006, s. 125. ISBN 80-214-3295-0. 

10
 tamtéž, s. 126. 

11
 HINDLS, Richard, Stanislava HRONOVÁ a Jan SEGER. Statistika pro ekonomy. 1. vyd. Praha: 

Professional Publishing, 2002, s. 11. ISBN 80-86419-26-6. 
12

 tamtéž, s. 246. 
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1.2.3 Dekompozice časových řad 

Hodnoty časové řady, zejména z ekonomické praxe, můžeme rozložit na několik složek. 

Pokud se jedná o aditivní dekompozici, dají se její hodnoty yi časové řady znázornit 

součtem: 

    yi = Ti + Ci + Si + ei, i = 1,2,…….,n        (1.7)  

kde:  Ti – hodnota trendové složky 

Si – hodnota sezónní složky 

Ci – hodnota cyklické složky 

ei – hodnota náhodné složky
13

 

 

Druhým typem rozkladu je multiplikativní dekompozice. 

V této časové řadě můžeme hodnoty yi vyjádřit takto: 

    𝑌𝑖 = 𝑇𝑖𝑆𝑖𝐶𝑖𝜀𝑖,  i = 1,2,…….,n
14

          (1.8) 

 

Časovou řadu si lze tedy představit jako trend, k němuž jsou přičteny další složky. Díky 

dekompozici časové řady se v jednotlivých složkách lépe zjišťují zákonitosti v chování 

řady než v původní, nerozložené časové řadě
13

. 

 

Trendová složka 

Trendovou složkou vyjadřujeme obecnou tendenci dlouhodobého vývoje sledovaného 

ukazatele v čase. Jedná se o důsledek působení sil, které systematicky působí ve stejném 

směru. Například při sledování prodeje určitého průmyslového zboží mohou být těmito 

silami technologické změny ve výrobě, změny ve výši příjmů obyvatelstva, změny 

v populaci a jiné. Jestliže ukazatel dané časové řady, v průběhu celého sledovaného 

období, je na stejné úrovni a kolísá kolem této úrovně, jedná se o časovou řadu  

bez trendu
13

. 
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Sezónní složka 

Znázorňuje periodické změny v časové řadě, které probíhají během jednoho 

kalendářního roku. Každoročně se opakují. Pro tuto složku jsou vhodná měsíční nebo 

čtvrtletní měření. Dá se vyjádřit dvěma modely. Jednak modelem konstantní sezónnosti, 

kde je sezónní složka nezávislá na hodnotě trendu a v jednotlivých letech stejná, a také 

modelem proporcionální sezónnosti, kde se sezónní složka mění úměrně dosažené 

hodnotě trendu
15

. 

Cyklická složka 

Cyklická složka nachází uplatnění hlavně v makroekonomii. Cílem je zjistit období 

recese (neboli sedla) a období konjunktury (vrcholu)
16

. 

Považuje se za nejspornější složku v časových řadách. Někdy se nazývá jako fluktuace 

(nepravidelný pohyb sem a tam) okolo trendu, v němž se střídá fáze růstu s fází poklesu. 

Cyklická složka může mít příčiny mimo ekonomickou oblast. Například cyklické 

změny v módě mohou vyvolat cyklické změny v odbytu různých odvětví oděvního 

průmyslu
16

. 

Reziduální složka 

Po odstranění trendu, sezónní i cyklické složky zbývá v časové řadě reziduální složka. 

Je tvořena náhodnými fluktuacemi v průběhu časové řady, které nemají rozpoznatelný 

systematický charakter. Nepočítá se proto mezi předchozí systematické složky časové 

řady. Tato složka také znázorňuje chyby v měření údajů časové řady a rovněž i některé 

chyby při jejím zpracování, například chyby v zaokrouhlování
17

. 

Popis trendové složky 

Jedná se o jeden z nejdůležitějších úkolů analýzy časových řad. Pojmy, které budou 

následovat, jsou používány v oblasti analýzy a prognózy časových řad.  
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Jde o lineární trend, parabolický trend, exponenciální trend, modifikovaný (posunutý) 

exponenciální trend, logistický trend, Gompertzovu křivku
18

. 

Metoda nejmenších čtverců 

Jedná se o nejpoužívanější metodu trendových funkcí. Používá se tehdy, když je 

trendová funkce lineární v parametrech. Výhodu má v minimalizaci rozptylu reziduální 

složky. Je poměrně jednoduchá. Z výše uvedených šesti trendů  

ji lze získat přímo odhady parametrů lineární a parabolické trendové funkce.  

Po linearizování dané funkce - transformaci funkce na lineární funkci, ji lze použít 

v exponenciální trendové funkci. Z hlediska parametrů se dá zlogaritmovat  

na funkci lineární. Tato metoda nedává nezkreslené ani konzistentní odhady parametrů. 

Její odhady se dají považovat za počáteční. S metodou postupného zlepšování řešení  

získáme se zadanou přesností konečné řešení
19

. 

Lineární trend 

Lineární trend je nejčastěji používaným typem trendové funkce. Určuje základní směr 

vývoje analyzované časové řady. Dále jej lze využít, v určitém omezeném časovém 

intervalu, jako aproximaci (přiblížení, které znázorňuje něco, co není přesné) jiných 

trendových funkcí
19

. 

Parabolický trend 

Parabolický trend využíváme tehdy, když časová řada může mít minimum  

nebo maximum a tehdy, když jsou druhé diference (diference diferencí) konstantní. 

Z hlediska parametrů je tato trendová funkce lineární. Pro výpočet se využívá metoda 

nejmenších čtverců
20

. 

Exponenciální trend 

Z pohledu parametrů není tento typ lineární. Nemůžeme u něho k odhadu parametrů 

použít metodu nejmenších čtverců. Metody linearizující transformace a metody 

vybraných bodů využijeme k počátečnímu odhadu
21

. 
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Další typy patří mezi funkce, které nelze linearizovat. Používají se v časových řadách  

a popisují ekonomické děje. Patří mezi ně modifikovaný exponenciální trend, logistický 

trend a B. Gompertzova křivka, která se používá k přibližnému výpočtu časových řad  

s pomalejším počátečním a koncovým růstem
22

. 

Modifikovaný exponenciální trend 

Jeho použití je vhodné, pokud je regresní funkce ohraničena shora respektive zdola
 23

. 

𝑛(𝑥) =  𝛽1 + 𝛽2𝛽3
𝑥, β3> 0        (1.9) 

   

Logistický trend 

Řadí se mezi S-křivky, které jsou symetrické kolem inflexního bodu. Tyto křivky 

určují na časové ose pět základních fází ekonomického cyklu, který popisuje výrobu 

(prodej) předmětů dlouhodobé spotřeby. Křivka je ohraničena shora i zdola
23

.  

    n(x) =
1

β1 + β2+β3
x        (1.10) 

            

Gompertzova křivka 

Má inflexi a funkce je shora i zdola ohraničena. Patří mezi S-křivky, které jsou 

nesymetrické kolem inflexního bodu. Znamená to, že většina jejich hodnot se nachází  

až za jejím inflexním bodem
23

.  

    n(x) = eβ1+β2β3x         
(1.11) 

    

Odhady koeficientů b1,b2,b3 koeficientů 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 pro modifikovaný exponenciální 

trend vypočítáme následovně:
23

 

                b3=   
S3−S2

S2− S1

 
1

mh,                  (1.12)

              𝑏2 = (𝑆2 − 𝑆1)
𝑏3

ℎ − 1

𝑏3
𝑥1(𝑏3

𝑚ℎ−1)
2,         (1.13) 

    𝑏1 =
1

𝑚
(𝑆1 − 𝑏2 ∗ 𝑏3

𝑥1 ∗  
1−𝑏3

𝑚ℎ

1−𝑏3
ℎ )

,     (1.14)  
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kde 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3 jsou součty, které určíme takto: 

 

 S1 = ∑ yi,
m
i=1    S2 = ∑ yi

2m
i=m+1 ,    S3 = ∑ yi

3m
i=2m+1 ,   (1.15) 

Regresní koeficienty b1,b2 a b3 logistického trendu respektive Gompertzovy křivky se 

vypočítá rovněž pomocí vzorců (1.12 až 1.15) s tím rozdílem, že do sum S1,S2 a S3 se 

namísto hodnot yi dosadí převrácené hodnoty 1/yi u logistického trendu a přirozené 

logaritmy ln yi při použití Gompertzovy křivky
24

. 

1.3 Regresní analýza 

Pojem regrese znamená stanovení formy závislosti ekonomických jevů
25

. 

Cílem regresní analýzy je snaha prvotřídně přiblížit empirické (vypočítané) regresní 

funkce k hypotetické regresní funkci
26

. 

Ve vědních disciplínách jako jsou sociologie, ekonomie, demografie a také v přírodních 

vědách se pozorují vztahy mezi proměnnými veličinami, kdy nezávisle proměnnou 

označujeme x a závisle proměnnou y. Nezávisle proměnná x je nastavena na určitou 

hodnotu. Závisle proměnná y je pak měřena, pozorována
27

.  

V regresní analýze je proměnná x označována jako vysvětlující. U veličiny y se jedná  

o vysvětlovanou proměnnou. Mezi těmito veličinami existuje závislost.  

Je vyjádřena funkčním předpisem y = φ(x), kde funkci φ(x) neznáme, nebo její závislost 

nemůžeme pomocí funkce vyjádřit. Víme jen, že při určitém nastavení hodnoty 

nezávisle proměnné x (například počet dělníků a jejich délka pracovní doby), 

dostaneme jednu hodnotu závisle proměnné y - například objem produkce
28

. 
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1.3.1 Regresní přímka 

Řadíme ji mezi nejjednodušší regresní modely, kdy regresní funkce n(x) je dána 

přímkou:
29

 

    𝑛(𝑥) =  𝛽1+ 𝛽2 𝑥       (1.16) 
   

Odhady koeficientů  β1 a β2 regresní přímky pro dvojice (xi, yi) značíme jako b1 

a b2. K jejich určení se používá metoda nejmenších čtverců, kde koeficienty b1 a b2 jsou 

považovány za hlavní. Tyto koeficienty minimalizují funkci S(b1,b2), která je vyjádřena 

předpisem:
29

 

    S(b1b2) = ∑ (yi − b1 − b2xi)
2n

i=1      (1.17) 
  

Funkce S(b1,b2) je funkcí proměnných b1 a b2a je rovna součtu kvadrátů odchylek 

pozorovaných hodnot yi od hodnot ni = b1 + b2xi, které se určily z regresní přímky
29

. 

Koeficienty b1 a b2vypočítáme ze soustavy normálních rovnic buď ze soustavy dvou 

lineárních rovnic o dvou neznámých, anebo pomocí vzorců:
29

 

   𝑏2 = ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − 𝑛𝑥𝑦𝑛
𝑖=1      , b1 = y – b2x           (1.18)  

                  ∑ xi
2n

i=1 − nx2 

x a y jsou výběrové průměry, pro které platí: 

    x = 
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 , y= 

1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1       (1.19) 

  

 Odhad regresní přímky se značí n(x) a je dán předpisem:
30

 

    n(x) = 𝑏1 + 𝑏2𝑥       (1.20) 

  

Lineární regresní funkce je nejjednodušším typem. Volíme ho pro snadnou interpretaci 

parametrů. Mnohdy nemusí být ale dostačující. Zmíním se proto i o dalších, často 

používaných, typech regresních funkcí
30

. 
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1.3.2 Parabolická regrese 

U parabolické regrese musíme nejdříve dosadit do obecného vzorce za f1(x) = x,  

f2(x) = x
2
. Získáme tak následující vztah:

31
 

    n = β0 + β1x + β2x2       (1.21) 
Dosazením do podmínek metody nejmenších čtverců dostaneme vzorec:

32
 

   𝒬 =  ∑ εi
2 = ∑(yi − β0 − β1xi − β2xi)

2     (1.22)  

Potom vypočítáme parciální derivace dle β0, β1, β2 a koeficienty β0, β1, β2 nahradíme 

jejich odhady b0, b1, b2. Tyto derivace položíme nule a získáme:
33

 

   2 ∑(y
i

− b0 − b1xi − b2xi)(−1) = 0,     (1.23) 

2 ∑(𝑦
𝑖

− 𝑏0 − 𝑏1𝑥𝑖 − 𝑏2𝑥𝑖)(−𝑥𝑖) = 0,                (1.24)  

   2 ∑(y
i

− b0 − b1xi − b2xi)(−xi
2) = 0.     (1.25)  

Po jednoduché úpravě získáme tři normální rovnice, jejichž řešením dostaneme odhady 

parametrů β0,β1,β2. Tyto rovnice mají tvar:
33

 

   ∑ y
i

= nb0 + b1 ∑ xi + b2 ∑ xi
2      (1.26) 

   ∑ 𝑦
𝑖

𝑥𝑖 = 𝑏0 ∑ 𝑥𝑖 + 𝑏1 ∑ 𝑥𝑖
2 + 𝑏2 ∑ 𝑥𝑖

3                (1.27) 

   ∑ 𝑦
𝑖

𝑥𝑖
2 = 𝑏0 ∑ 𝑥𝑖

2 + 𝑏1 ∑ 𝑥𝑖
3 + 𝑏2 ∑ 𝑥𝑖

4     (1.28)  

1.3.3 Polynomická regrese 

Dosazením f1(x) = x, f2(x) = x2 a fp(x) = x
p
 dostaneme polynomickou regresní funkci  

s tvarem: 

   n =  β0 + β1x + β2x + ⋯ βpxp      (1.29) 

V praxi se nejčastěji setkáváme s polynomy nejvýše třetího až čtvrtého stupně.  

U polynomů vyšších řádů se dosažené výsledky složitě interpretují
33

. 
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1.3.4 Volba regresní funkce 

Jako základní metodu můžeme použít grafickou metodu. Její průběh znázorňujeme 

bodovým diagramem. Pomocí tohoto diagramu se dá rozhodnout, o jaký typ regresní 

funkce jde (parabola, přímka a podobně). Ke zhodnocení kvality regresní funkce máme 

různá matematicko-statistická kritéria. Vhodný typ však nalezneme  

pouze kombinací těchto dvou kritérií
34

. 

Graf regresní funkce se nazývá regresní křivka. Podle tvaru regresní funkce členíme 

typy regresních modelů na modely lineární vzhledem k parametrům, mezi které 

řadíme regresní přímku, regresní parabolu, regresní hyperbolu, regresní rovinu, regresní 

logaritmickou funkci. Dále regresní modely dělíme na modely nelineární vzhledem  

k parametrům, které lze transformovat na lineární tvar a na nelineární modely, které 

nelze transformovat na lineární tvar
35

. 

Například: 

    g(x, β1, β2) = β0β1
x + β2      (1.30)  

1.4 Finanční analýza 

Finanční analýza nám poskytuje přípravu podkladů k fungování podniku
36

. 

Z časového pohledu má finanční analýza smysl ve dvou rovinách. V první rovině  

se díváme do minulosti a hodnotíme, jak se firma vyvíjela až do současnosti. V druhé 

rovině finanční analýza slouží jako základ pro finanční plánování ve všech časových 

rovinách. Umožňuje tedy jak krátkodobé plánování, které je spojené s běžným chodem 

firmy, tak strategické plánování, které souvisí s dlouhodobým rozvojem firmy
36

. 

Finanční analýzu podniku dělíme na dvě oblasti – externí a interní finanční analýzu. 

Externí finanční analýza vychází ze zveřejňovaných a veřejně dostupných finančních 

informací. Interní finanční analýza je potom rozbor hospodaření podniku
36

. 

Finanční analýzu podniku chápeme jako metodu hodnocení finančního hospodaření 
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podniku. Získaná data se třídí a poměřují mezi sebou navzájem. Hledají se souvislosti 

mezi daty a určuje se jejich vývoj. Zvyšuje se tím vypovídací schopnost zpracovaných 

dat a jejich informační hodnota
37

. 

1.4.1 Zdroje informací finanční analýzy 

Kvalitní a komplexní informace jsou podmínkou pro úspěšnou finanční analýzu.  

Musí se podchytit všechna data, která mohou zkreslit výsledky hodnocení finančního 

zdraví firmy
38

. 

Dostatečné informace dávají uživatelům účetní výkazy. Dělí se do dvou základních 

částí: na účetní výkazy finanční a účetní výkazy vnitropodnikové. Finanční účetní 

výkazy jsou přehledem o stavu a struktuře majetku, zdrojích krytí, peněžních tocích, 

tvorbě a užití výsledku hospodaření. Poskytují informace externím uživatelům  

a i přes veřejnou dostupnost jsou základem všech informací pro firemní finanční 

analýzu
39

. 

Vnitropodnikové účetní výkazy nemají právně závaznou úpravu. Čerpají z vnitřních 

potřeb firmy. Díky těmto vnitropodnikovým informacím jsou výsledky finanční analýzy 

přesnější. Jejich výhodou je častější sestavování umožňující vytváření detailnějších 

časových řad
38

. 

Pro finanční analýzu jsou nejdůležitější účetní výkazy rozvaha a výkaz zisku  

a ztráty
38

. 

1. Rozvaha 

Rozvaha zaznamenává ke stanovenému dni stav dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku – aktiva a zdrojů jejich financování – pasiva. Zpracovává se k poslednímu dni 

každého roku. V rozvaze sledujeme tři oblasti – majetkovou situaci podniku, zdroje 

financování a finanční situaci podniku. V majetkové situaci podniku zjišťujeme, jak je 

majetek oceněn a jak je opotřebován, ve zdroji financování potom výši cizích  

a vlastních zdrojů financování s jejich strukturou. Poslední oblast - finanční situace 
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podniku nám dává informace o podnikovém zisku a jeho rozdělení, a také například  

o schopnosti podniku dostát svým závazkům
40

. 

Při analýze rozvahy se zaměřujeme na stav a vývoj bilanční sumy, strukturu aktiv  

a pasiv a jejich vývoj, důraz na podílu vlastního kapitálu, ale i na vzájemný vztah mezi 

aktivy a pasivy, kdy celkové sumy těchto dvou položek se musí rovnat
41

. 

a) Aktiva 

Za aktiva se pokládají celkové ekonomické zdroje - majetek podniku. Prosperování 

podniku je možno dosáhnout dvěma způsoby. Prvním z nich je způsob přímý.  

Jde o schopnost cenných papírů, které se dokážou přeměnit okamžitě  

na hotovost. Druhým z nich je způsob nepřímý, kde se položky aktiv zapojují  

do výrobní činnosti podniku a postupným procesem se přeměňují na hotové výrobky. 

Díky pohledávkám dochází k následné změně na peníze. Pro členění aktiv je prioritní 

doba jejich použitelnosti. Aktiva dělíme na dlouhodobý majetek, krátkodobý majetek  

a ostatní aktiva
42

. 

Dlouhodobý majetek lze rozdělit na dlouhodobý nehmotný, dlouhodobý hmotný  

a dlouhodobý finanční majetek – finanční investice
43

. 

Dlouhodobý nehmotný majetek nemá fyzickou podstatu. Tvoří jej licence, patenty, 

software, ochranné známky, goodwill – rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části 

získané koupí, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci změn společnosti. 

Tento rozdíl může být kladný i záporný. Zároveň se goodwill odpisuje
43

.  

Dlouhodobý hmotný majetek je tvořen položkami zajišťující běžnou činnost podniku  

a odpisuje se.  Neodpisují se ale například umělecká díla, pozemky nebo sbírky
43

.  

Dlouhodobý finanční majetek – finanční investice slouží pro získání dlouhodobě 

přiměřeného výnosu, který je významný například k získání výnosu vyplývajícího 

z růstu tržní hodnoty některých komodit. Finanční investice se neodpisují
43

. 
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Krátkodobý majetek neboli oběžná aktiva jsou peněžní prostředky a věcné položky 

majetku – suroviny, materiál, hotové výrobky, polotovary, rozpracovaná výroba
44

. 

Dělíme jej na zásoby, dlouhodobé a krátkodobé pohledávky, finanční majetek. Oběžná 

aktiva tvoří součást hodnocení likvidity firmy. Z finančního pohledu jsou oběžná aktiva 

neefektivní. Určitá část je ovšem nezbytná pro správný chod společnosti
44

. 

Ostatní aktiva sledují zůstatek účtů časového rozlišení nákladů příštích období – 

předem placené nájemné a příjmy příštích období – provedené, ale nevyúčtované práce. 

Změny ostatních aktiv většinou chod společnosti nenaruší
44

. 

b) Pasiva 

Jak už jsem uvedl v předchozí části u rozvahy, pasiva představují zdroje financování 

aktiv. Dělí se na vlastní kapitál, cizí kapitál a ostatní pasiva
45

. 

Vlastní kapitál obsahuje základní kapitál. Jedná se o peněžní vyjádření peněžních  

i nepeněžních vkladů od společníků do společnosti. Je vytvářen podle obchodního 

zákoníku a jeho výše je zapsána do obchodního rejstříku. Do vlastního kapitálu dále 

patří kapitálové fondy - například emisní ážio (rozdíl mezi tržní a nominální hodnotou), 

dary, akcie a dotace. Dále zde řadíme fondy ze zisku – zákonné rezervní fondy, 

nedělitelné fondy a ostatní fondy. Najdeme zde také výsledek hospodaření minulých let, 

který tvoří nerozdělený zisk z minulých období a výsledek hospodaření běžného období 

(zisk nebo ztráta za uzavírané účetní období)
46

.  

Za cizí kapitál se považuje dluh společnosti, který musí být uhrazen. Firma si tento 

kapitál půjčuje a platí za něj úroky a další výdaje s ním spojené. Zahrnuje rezervy – 

zákonné a ostatní, dále dlouhodobé závazky, které mají v čase sestavení účetní závěrky 

splatnost delší než jeden rok a krátkodobé závazky s bankovními úvěry  

a výpomocemi
46

. 

Ostatní pasiva jsou tvořena časovým rozlišením – výdaji a výnosy příštích období  

a dohadnými účty. Stejně jako ostatní aktiva mají malý význam
46

. 
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2. Výkaz zisku a ztráty 

Jde o písemný přehled o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření  

za určité období. Vytváří se pravidelně v ročních či kratších intervalech. Při jeho 

analýze hledáme odpověď na otázku, jak jeho jednotlivé položky ovlivňují výsledek 

hospodaření. Získané informace jsou potom důležitým podkladem pro hodnocení 

firemní ziskovosti
47

. 

Strukturu výkazu zisku a ztráty tvoří několik stupňů výsledků hospodaření. Jednotlivé 

výsledky hospodaření se liší od sebe tím, jaké náklady a výnosy do nich vstupují
47

. 

Výsledek hospodaření vypočítáme jako rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými 

náklady. Při kladném výsledku se jedná o zisk, při záporném o ztrátu
48

. 

Dělí se na výsledek hospodaření provozní, výsledek hospodaření z finančních operací, 

výsledek hospodaření za běžnou činnost, výsledek hospodaření mimořádný, výsledek 

hospodaření za účetní období a výsledek hospodaření před zdaněním
47

. 

Za nejdůležitější složku v této struktuře považujeme výsledek z provozní činnosti. 

Ukazuje schopnost firmy vytvářet kladný výsledek hospodaření ze své hlavní činnosti. 

Skládá se z výsledku z prodeje zboží, kde patří například obchodní marže, dále 

z výsledku z prodeje investičního majetku a materiálu a výsledku z ostatní provozní 

činnosti
47

. 

Výsledek hospodaření z finančních operací získáme rozdílem mezi finančními výnosy  

a finančními náklady. Součtem finančního výsledku hospodaření, sníženého o daň 

z příjmů z běžné činnosti a provozního výsledku hospodaření, dostaneme výsledek 

hospodaření za běžnou činnost
48

. 

Mimořádný výsledek hospodaření vypočítáme odečtením mimořádných výnosů  

od mimořádných nákladů. Součtem výsledku hospodaření za mimořádnou činnost  

a výsledku hospodaření za běžnou činnost získáme výsledek hospodaření za účetní 

období
48

. 
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Výsledek hospodaření před zdaněním zjistíme pomocí zisku před zdaněním  

a úroku – EBIT. Ten se vypočítá jako součet nákladových úroků a zisku  

před zdaněním – EBT
49

. 

Základní rozdíl mezi rozvahou a výkazem zisku a ztráty je potom ten, že rozvaha 

zachycuje aktiva a pasiva k určitému časovému okamžiku, kdežto výkaz zisku a ztráty 

se vztahuje k určitému časovému intervalu
50

. 

1.4.2 Metody finanční analýzy 

Metody finanční analýzy rozlišujeme na metody elementární a vyšší
51

. 

K elementárním metodám patří finanční ukazatele. Řadíme mezi ně analýzu 

rozdílových ukazatelů, analýzu absolutních ukazatelů, analýzu poměrových ukazatelů 

a analýzu soustav ukazatelů
52

. 

K vyšším metodám náleží matematicko-statistické metody – například korelační 

analýza, regresní analýza a nestatistické metody – například neuronové sítě
51

. 

Metody elementární analýzy 

Rozeznáváme analýzu rozdílových, absolutních ukazatelů, analýzu soustav ukazatelů,  

a také analýzu poměrových ukazatelů
51

. 

1) Analýza rozdílových ukazatelů 

Analýza rozdílových ukazatelů se uplatní hlavně v řízení oběžných aktiv a také v řízení 

likvidity. Zabývá se rozborem výkazu zisku a ztráty. Najde uplatnění i v rozvaze, kde 

analýzu oběžných aktiv lze provést rozdílovými ukazateli
52

.  
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Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace podniku. Zaměřují se  

na jeho likviditu
53

. 

Mezi nejčastěji používané fondy ve finanční analýze patří: 

 čistý pracovní kapitál (ČPK) 

 čisté pohotové prostředky (ČPP) 

 čistý peněžně – pohledávkový finanční fond (ČPPFF) 

a) Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

K nejvýznamnějším rozdílovým ukazatelům patří čistý pracovní kapitál (ČPK), který se 

nazývá také provozní kapitál. Významný vliv má na platební schopnost podniku
53

. 

Rozlišujeme dva pohledy na čistý pracovní kapitál – z pohledu manažera a z pohledu 

investora. 

Čistý pracovní kapitál z pohledu manažera 

Celkové krátkodobé dluhy mohou mít různou splatnost. Umožňuje to výstižněji rozlišit 

oběžná aktiva na část finančních prostředků – je určena pro brzkou úhradu 

krátkodobých dluhů, od té části, která je relativně volná a kterou chápeme jako určitý 

finanční fond. Pro manažera představuje tento fond relativně volný kapitál, který je 

využíván k zajištění hladkého průběhu hospodářské činnosti.  

 

SA = stálá aktiva 

ČPK = čistý pracovní kapitál 

OA = oběžná aktiva 

VK = vlastní kapitál 

CK dl. = cizí kapitál dlouhodobý 

CK kr. = cizí kapitál krátkodobý 

Obrázek č. 1: Schéma tvorby ČPK z pohledu manažera.
54 
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Čistý pracovní kapitál z pohledu manažera se vypočítá následovně:
55

 

Čistý pracovní kapitál = 𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒    (1.31) 

Čistý pracovní kapitál z pohledu investora 

Na rozdíl od manažera vlastník podniku (investor) rozhoduje o dlouhodobém 

financování (vlastním i cizím), o jeho zvyšování nebo snižování, ale i o pořizování 

stálých aktiv. Opatrný přístup k financování říká, že dlouhodobý kapitál by měl být 

větší než stálá aktiva. Investor sám řídí, kolik dlouhodobého kapitálu připadne  

na financování běžné činnosti. Pro investora je čistý pracovní kapitál běžným 

pracujícím dlouhodobým kapitálem
56

. 

  

SA = stálá aktiva 

ČPK = čistý pracovní kapitál 

OA = oběžná aktiva 

VK = vlastní kapitál 

CK dl. = cizí kapitál dlouhodobý 

CK kr. = cizí kapitál krátkodobý 

 

Obrázek č. 2: Schéma tvorba ČPK z pohledu investora.
55

 

Výpočet pro čistý pracovní kapitál z pohledu investora je následující:
57

 

ČPK = (𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 + 𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑐𝑖𝑧í 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒) − 𝑆𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎                  (1.32) 

Pokud chceme zjistit změnu čistého pracovního kapitálu (Δ ČPK) za určité období, 

použijeme následující vztah:
55

 

Δ ČPK = ČPK (K) – ČPK (P)          (1.33) 

kde:  ČPK (K) = čistý pracovní kapitál na počátku období 

         ČPK (P) = čistý pracovní kapitál na konci období 
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b) Čisté pohotové prostředky (ČPP) 

K rozdílovým ukazatelům se řadí také čisté pohotové prostředky (ČPP), které určují 

okamžitou likviditu právě splatných krátkodobých závazků. Jde o rozdíl  

mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě splatnými závazky. Zahrnou-li se  

do peněžních prostředků pouze hotovost a zůstatek na běžném účtu, jde o nejvyšší 

stupeň likvidity. Mezi pohotové peněžní prostředky se zahrnují také krátkodobé cenné 

papíry a krátkodobé termínované vklady, které jsou v kapitálovém trhu rychle 

přeměnitelné na peníze. 

ČPP se vypočítají následovně:
58

 

Čisté pohotové prostředky = Pohotové finanční prostředky – Okamžité splatné závazky 

  (1.34) 

c) Čistý peněžně – pohledávkový finanční fond (ČPPFF) 

Střední cestu mezi oběma zmíněnými rozdílovými ukazateli představuje čistý peněžně-

pohledávkový finanční fond. Při jeho výpočtu se vylučují z oběžných aktiv zásoby  

i nelikvidní pohledávky. Od těchto aktiv se potom odečtou krátkodobé závazky
59

. 

ČPPFF = (oběžná aktiva – zásoby – nelikvidní pohledávky) – krátkodobé závazky 

             (1.35) 

2) Analýza absolutních ukazatelů 

Analýza absolutních ukazatelů posuzuje hodnoty jednotlivých položek účetních výkazů. 

Je omezená, protože nezpracovává žádnou matematickou metodu. Patří do ní 

horizontální a vertikální analýza.  

Horizontální analýza (analýza trendů) se zaměřuje na časové změny absolutních 

ukazatelů. Vypočítá se pomocí vzorce:
60

 

Horizontální analýza = 
𝐴𝑘𝑡𝑢á𝑙𝑛í 𝑟𝑜𝑘 − 𝑃ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑟𝑜𝑘

𝑃ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑟𝑜𝑘
𝑥 100      (1.36) 
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Vertikální analýza (procentní rozbor) se zabývá vnitřní strukturou absolutních 

ukazatelů. Dostaneme ji následovně:
61 

Vertikální analýza = 
 Čá𝑠𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑢

𝐶𝑒𝑙𝑒𝑘
 𝑥 100       (1.37) 

    

3) Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele jsou nejčastěji používaným nástrojem. Analýza těchto ukazatelů 

vychází z účetních výkazů. Využívají se proto veřejně dostupné informace. Tyto 

ukazatele vypočítáme jako poměr jedné nebo několika účetních položek k jiné položce 

nebo k jejich skupině. K základním ukazatelům řadíme ukazatele likvidity, rentability, 

zadluženosti a aktivity
62

. 

1. Ukazatele likvidity 

Jen dostatečně likvidní podnik je schopen dostát svým závazkům, proto je likvidita 

z pohledu finanční rovnováhy firmy důležitá. Její míra by však neměla být příliš 

vysoká. Pro firmu je optimální vyvážená likvidita, která zaručí zhodnocení prostředků,  

a také schopnost dostát svým závazkům.  

Rozlišujeme tři základní ukazatele: 

 Okamžitá likvidita 

 Pohotová likvidita 

 Běžná likvidita
63

 

a) Ukazatel okamžité likvidity - likvidita I. stupně 

 Okamžitá likvidita = 
𝑃𝑜ℎ𝑜𝑡𝑜𝑣é 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑏𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦

𝐷𝑙𝑢ℎ𝑦 𝑠 𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡𝑜𝑢 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡í
      (1.38) 

   

Nejužší vymezení likvidity představuje likvidita I. stupně. Nazývá se také cash ratio. 

Vstupují do ní pouze nejlikvidnější rozvahové položky. Pod pojmem pohotové platební 

prostředky chápeme sumu peněz na běžném účtu, na jiných účtech nebo v pokladně. 
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Jsou to i cenné papíry a šeky. Pro okamžitou likviditu na americkém trhu platí rozsah  

od 0,9-1,1. Pro Českou republiku je dolní mez uváděna 0,6 a někdy i 0,2
64

. 

b) Ukazatel pohotové likvidity - likvidita II. stupně 

 Pohotová likvidita =  
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 − 𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
       (1.39) 

    

Pohotová likvidita se označuje jako likvidita II. stupně. Odborně se nazývá jako acid 

test. Čitatel i jmenovatel mají být v poměru 1:1, v některých případech až 1,5:1.  

Při poměru 1:1 je podnik schopen se vyrovnat se svými závazky, aniž by musel prodat 

své zásoby
65

. 

c) Ukazatel běžné likvidity - likvidita III. stupně 

 Běžná likvidita = 
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑑𝑙𝑢ℎ𝑦
        (1.40)  

K třetímu stupni likvidity patří běžná likvidita neboli current ratio. Ukazuje, kolikrát 

oběžná aktiva pokrývají krátkodobé závazky podniku. Vypovídá o tom, jak je podnik 

úspěšný v uspokojení svých věřitelů, pokud by se veškerá oběžná aktiva přeměnila  

na hotovost.  

V tomto případě platí, že čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je pravděpodobnější 

zachování platební schopnosti podniku. Ukazatel nepřihlíží ke struktuře oběžných aktiv 

z pohledu jejich likvidnosti, nezabývá se ani strukturou krátkodobých závazků 

z hlediska pohledu splatnosti. Doporučené hodnoty se pohybují v rozmezí 1,5-2,5. 

Setkáme se i s hodnotou 2
65

. 

2. Ukazatele rentability 

Rentabilita neboli výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem podniku o schopnosti 

vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku prostřednictvím investovaného kapitálu.  

U těchto ukazatelů se vychází nejčastěji z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Využívá se 

také k hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti. Význam má hlavně pro akcionáře  
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a potencionální investory. Obecně je rentabilita vyjádřena poměrem zisku k částce 

vloženého kapitálu. Pro finanční analýzu jsou nejdůležitější tři kategorie zisku: 

 EBIT = zisk před odečtením úroků a daní, EBIT = EBT + nákladové úroky 

 EAT = zisk po zdanění neboli čistý zisk, výsledek hospodaření za běžné účetní 

období = výnosy - náklady 

 EBT = zisk před zdaněním neboli hrubý zisk - provozní zisk snížený  

nebo zvýšený o finanční a mimořádný výsledek hospodaření, od něhož nebyly 

odečteny daně, EBT = EAT + daň z příjmů za mimořádnou činnost + daň  

z příjmů za běžnou činnost
66 

Ke zjišťování rentability se v praxi používají následující ukazatele: 

 Ukazatel rentability investic = ROI (Return on investment)
67

 

 Ukazatel celkových vložených aktiv = ROA (Return on assets) 

 Ukazatel rentability vlastního kapitálu = ROE (Return on equity) 

 Ukazatel rentability tržeb = ROS (Return on sales) 

 Ukazatel rentability celkového investovaného kapitálu = ROCE (Return  

on capital employed)
68

 

 

a) Ukazatel rentability investic - ROI 

 

ROI = 
𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑝ř𝑒𝑑 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í𝑚 + 𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑥 100      (1.41)  

ROI nám ukazuje, s jakou účinností působí celkový kapitál vložený do podniku 

nezávisle na zdroji financování. V čitateli se může objevit EBIT, EBT nebo EAT.  

Je tomu tak proto, že tyto zisky vyjadřují pouze různé formy celkového zisku, kterého 

bylo dosaženo použitím celkového vloženého kapitálu. Záleží i na dané analýze  

a analytikovi
67

. 
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b) Ukazatel rentability celkových vložených aktiv - ROA 

ROA = 
𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑥 100         (1.42)  

Ukazatel hodnotí výnosnost celkového majetku firmy. Používá se k posouzení souhrnné 

efektivnosti. Pod pojmem celková aktiva se někdy uvádí i celkový vložený kapitál
69

. 

c) Ukazatel rentability vlastního kapitálu  - ROE 

ROE = 
𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
𝑥 100         (1.43) 

    

Ukazatel ROE nám vyjadřuje výnosnost vloženého kapitálu. Pomocí tohoto ukazatele 

mohou investoři zjistit, zda jejich vložený kapitál odpovídá danému riziku investice. 

Pokud je hodnota ukazatele trvale nízká, než výnosnost cenných papírů, je podnik 

odsouzen k zániku
70

. 

d) Ukazatel rentability tržeb - ROS 

ROS = 
𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑜 𝑧𝑑𝑎𝑛ě𝑛í

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
𝑥 100         (1.44) 

  

ROS ukazuje na tržní úspěšnost podniku. Tržby představují ohodnocení výkonů 

podniku za určité časové období. Tržní úspěšnost je potom ovlivněna mnoha faktory, 

například cenovou politikou, marketingovou strategií nebo reklamou
70

. 

e) Ukazatel rentability celkového investovaného kapitálu - ROCE 

ROCE = 
Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 + Ú𝑟𝑜𝑘𝑦

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
𝑥 100      (1.45) 

   

ROCE vyjadřuje efektivnost hospodaření společnosti. Slouží i ke srovnávání podniků  

v hodnocení monopolních veřejně prospěšných společností - telekomunikace, vodárny  

a další
70

. 
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3. Ukazatele zadluženosti  

Pokud podnik používá k financování aktiv cizí zdroje – dluh, bývá zadlužený. V reálné 

ekonomice není hlavně pro velké podniky přijatelné,  

aby financovaly všechna svá aktiva z vlastního nebo jenom z cizího kapitálu. Použitím 

vlastního kapitálu se snižuje výnosnost vloženého kapitálu. Financování z cizích zdrojů 

je spojeno s obtížemi při jeho získávání
71

. 

Analýza zadluženosti porovnává položky rozvahy. Na základě nich se zjistí, do jaké 

míry jsou aktiva firmy financována cizími zdroji. Při této analýze se používá celá řada 

ukazatelů zadluženosti
72

. 

Mezi základní ukazatele zadluženosti patří: 

 ukazatel celkové zadluženosti (debt ratio) 

 koeficient samofinancování (equity ratio) 

 ukazatel úrokového krytí
73

 

a) Ukazatel celkové zadluženosti (ukazatel věřitelského rizika) 

Debt ratio = 
𝐶𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
        (1.46) 

   

Základním ukazatelem, pomocí kterého se vyjadřuje celková zadluženost, je ukazatel 

věřitelského rizika neboli debt ratio. Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím je vyšší 

riziko věřitelů. Posuzuje se s celkovou výnosností podniku. Udává se, že by se jeho 

hodnota měla pohybovat v rozmezí 30 - 60%
74

. 

b) Koeficient samofinancování 

Equity ratio = 
𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
         (1.47) 

     

                                                           
71

 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 3. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2010, s. 57. ISBN 978-80-247-3308-1. 
72

 SEDLÁČEK, Jaroslav. Finanční analýza podniku. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. Praxe 

manažera (Computer Press), s. 58. ISBN 978-80-251 1830-6. 
73

 RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 3. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2010, s. 59. ISBN 978-80-247-3308-1. 
74

 tamtéž, s. 58. 



 

37 
 

Koeficient samofinancování je doplňkový ukazatel k ukazateli celkové zadluženosti. 

Jejich součet by měl být 1. Je považován za jeden z nejdůležitějších poměrových 

ukazatelů zadluženosti pro zhodnocení celkové finanční situace. I tento ukazatel je 

vázán na ukazatele rentability
75

. 

c) Ukazatel úrokového krytí 

Ukazatel úrokového krytí = 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é ú𝑟𝑜𝑘𝑦
       (1.48) 

    

Tento ukazatel udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky. V zahraničí se doporučuje 

trojnásobek nebo i více. Je to proto, že podniky dosahující vyššího růstu tržeb, jsou 

schopny využívat cizí kapitál ve větší míře, poněvadž jsou schopny platit fixní částku 

úroku. Pokud podnik není schopen platit úrokové platby ze zisku, začne upadat
75

. 

4. Ukazatele aktivity  

Ukazatele aktivity měří schopnost firmy využívat investované finanční prostředky  

a vázanost jednotlivých položek kapitálu. Většinou vyjadřují počet obratů složek zdrojů 

nebo aktiv, popřípadě dobu obratu – převrácená hodnota k počtu obratů. Jejich 

rozborem se dozvídáme odpověď, jak společnost hospodaří s aktivy a jaký vliv má toto 

hospodaření na rentabilitu a likviditu
76

. 

K první skupině ukazatelů aktivity patří ukazatele obratu. Nazývají se také počet 

obrátek nebo rychlost obratu. Vyjadřují kolikrát za časový interval - zpravidla 1 rok  

se zvolená položka obrátí v podobě tržeb
77

. 

Druhou skupinu ukazatelů aktivity tvoří ukazatele doby obratu. Udávají počet dní, kdy 

je kapitál vázán ve formě aktiv, za které se přemění prostředky z nepeněžní formy  

do peněžní
77

. 
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a) Obrat celkových aktiv 

Obrat celkových aktiv = 
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
     (1.49) 

  

Minimální doporučená hodnota tohoto ukazatele je 1 v závislosti na podniku a jeho 

zaměření. Nízká hodnota značí neúměrnou majetkovou vybavenost podniku, a také jeho 

neefektivní využití. Čím je hodnota tohoto ukazatele vyšší, tím lépe
78

. 

b) Obrat stálých aktiv 

Obrat stálých aktiv = 
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑚𝑎𝑗𝑒𝑡𝑒𝑘
     (1.50)  

Obrat stálých aktiv neboli obrat dlouhodobého majetku má podobnou vypovídací 

schopnost jako předchozí ukazatel. Omezuje se ale na posouzení využití investičního 

majetku.  Platí pro něj, že nižší hodnota, oproti oborovému průměru, znamená silnější 

signál pro výrobu, aby se snažila zvýšit využití výrobních kapacit. Pro management 

podniku to značí omezit investice podniku
78

. 

c) Obrat zásob 

Obrat zásob = 
𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦
          (1.51) 

Tento ukazatel udává, kolikrát se ve sledovaném období přemění zásoby na jiné formy 

oběžných aktiv až po prodej výrobků a opětovný nákup zásob. Vyšší hodnota ukazatele 

oproti oborovému průměru znamená, že společnost nemá přebytečné nelikvidní 

zásoby
79

. 
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d) Doba obratu zásob 

Doba obratu zásob = 
𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 𝑥 360          (1.52)  

Ukazatel udává, jak dlouho trvá jeden obrat, aby se peněžní fondy dostaly přes výrobky  

a zboží znovu do peněžní formy. Čím je doba obratu kratší, tím je to pro společnost 

lepší. V případě hodnocení jednotlivých druhů zásob mohou být použity i náklady - 

například u zboží náklady na prodané zboží
80

. 

e) Doba obratu krátkodobých pohledávek 

Doba obratu krátkodobých pohledávek = 
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
 𝑥 360    (1.53) 

Doba obratu pohledávek udává období od okamžiku prodeje na obchodní úvěr,  

po které musí podnik čekat, než obdrží platby od svých odběratelů. Hodnota tohoto 

ukazatele se porovnává s dobou splatnosti faktur a odvětvovým průměrem. Delší 

průměrná doba inkasa pohledávek znamená větší potřebu úvěrů a vyšší náklady
81

. 

f) Doba obratu krátkodobých závazků 

Doba obratu krátkodobých závazků = 
𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
𝑥 360     (1.54) 

Doba obratu závazků představuje dobu od vzniku závazku do doby jeho úhrady.  

Je spojována s obratem zásob a pohledávek. Pokud je doba obratu závazků větší než 

součet obratu zásob a pohledávek, pohledávky a zásoby jsou financovány 

dodavatelskými úvěry, což je pro podnik výhodné
82

. 

      5.  Provozní (výrobní) ukazatele 

Provozní ukazatele se uplatňují při vnitřním řízení podniku. S jejich pomocí může 

vedení firmy sledovat a analyzovat vývoj základní aktivity podniku. Opírají se 

především o náklady. 
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Z provozních ukazatelů se můžeme setkat například s následujícími: 

 Mzdová produktivita 

 Produktivita dlouhodobého hmotného majetku 

 Nákladovost výnosů (tržeb)
83

 

 

a) Mzdová produktivita 

Mzdová produktivita udává, kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd. Ukazatel 

by měl vykazovat rostoucí tendenci. Do čitatele můžeme dosadit kromě výnosů  

i přidanou hodnotu, čímž se vyloučí vliv nakupovaných surovin, energií  

a služeb
83

. 

 

Mzdová produktivita = 
𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)

𝑀𝑧𝑑𝑦
 𝑛𝑒𝑏𝑜 

𝑃ř𝑖𝑑𝑎𝑛á ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎

𝑀𝑧𝑑𝑦
     (1.55) 

 

b) Produktivita dlouhodobého hmotného majetku (DHM) 

Produktivita dlouhodobého hmotného majetku znázorňuje stupeň využití tohoto 

majetku neboli množství výnosů reprodukovaných jednou korunou vloženou do tohoto 

majetku v pořizovacích cenách. Hodnota ukazatele by měla být co nejvyšší
83

. 

 

Produktivita DHM = 
𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)

𝐷𝐻𝑀 𝑣 𝑝𝑜ř𝑖𝑧𝑜𝑣𝑎𝑐í𝑐ℎ 𝑐𝑒𝑛á𝑐ℎ
       (1.56) 

 

c) Nákladovost výnosů (tržeb) 

Nákladovost výnosů ukazuje zatížení výnosů podniku celkovými náklady. Hodnota 

tohoto ukazatele by měla v čase klesat
83

. 

 

Nákladovost výnosů = 
𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑦

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦 (𝑏𝑒𝑧 𝑚𝑖𝑚𝑜řá𝑑𝑛ý𝑐ℎ)
       (1.57) 
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4) Analýza soustav ukazatelů 

Analýza soustav ukazatelů kombinuje analýzu stavových a rozdílových ukazatelů. Řadí 

se zde mimo jiné DuPontův rozklad ukazatele rentability a pyramidové soustavy 

ukazatelů, kde můžeme najít aditivní a multiplikativní postupy
84

. 

U aditivního postupu se výchozí ukazatel rozkládá do součtu nebo rozdílu dvou a více 

dalších ukazatelů. Multiplikativní postup potom ukazuje podíl dvou nebo více 

ukazatelů
84

. 

Finanční analýza představuje neustálé hodnocení finančního zdraví firmy. Je nutné 

počítat s velkým množstvím ukazatelů. Jejich interpretace proto může přinášet různé 

názory. Z tohoto důvodu se zavádějí souhrnné indexy. Tyto indexy mají za cíl vyjádřit 

souhrnnou charakteristiku celkové finančně-ekonomické situace a výkonnosti podniku 

pomocí jednoho čísla. Přestože je jejich vypovídací schopnost nižší, najdou uplatnění  

u rychlého a globálního srovnání řady podniků. Mohou také sloužit jako podklad  

pro další hodnocení
85

. 

Rostoucí počet ukazatelů umožňuje detailnější zobrazení situace ve firmě. Velký počet 

ukazatelů by mohl ztížit orientaci, což může analytikovi zkreslit pohled na firmu. Model 

soustav ukazatelů se dá rozkládat na další dílčí ukazatele až k detailům. 

Techniky vytváření modelů soustav ukazatelů dělíme do dvou skupin: 

1. Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů 

2. Účelově vybrané skupiny ukazatelů 

U první skupiny existuje matematická provázanost. Do těchto ukazatelů se řadí 

například pyramidové soustavy, které mají za úkol podrobnější rozklad ukazatele, který 

představuje vrchol pyramidy
85

. 

Cílem druhé skupiny ukazatelů je diagnostikovat finanční situace firmy. Do této 

kategorie patří: 

 Bankrotní modely 

 Bonitní modely 
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Bankrotní modely odpovídají na otázku, zda podnik do určité doby zbankrotuje.  

Řadí se zde: 

 Altmanovo Z-skóre 

 model IN – Index důvěryhodnosti 

 Tafflerův model
86

 

Bonitní modely stanovují pomocí bodového hodnocení bonitu hodnoceného podniku. 

Snaží se také o zařazení firmy z finančního hlediska při mezifiremním srovnání. 

Patří zde: 

 Kralickův Quicktest 

 Tamariho model 

 Modifikovaný Quicktest
87

 

Bankrotní modely 

Bankrotní modely informují o tom, zda je v dohledné době firma ohrožena bankrotem. 

Podle nich každá firma, která je ohrožena bankrotem, již určitý čas před touto události 

vykazuje příznaky, které jsou pro bankrot typické. Mezi nejčastější problémy patří 

problémy s běžnou likviditou, dále s výší čistého pracovního kapitálu nebo 

s rentabilitou celkového vloženého kapitálu
88

. 

a) Altmanův model (Z-skóre) 

Z-skóre je při finanční analýze doplňujícím faktorem. Ukazuje finanční situaci firmy. 

Vychází z přepočtu indexů celkového hodnocení. Má za cíl odlišit podniky, které  

se blíží bankrotu od těch, kterým bankrot nehrozí. Vypočítá se následovně:
89

 

 𝑍 = 0,717 ∗  𝐴 + 0,847 ∗ 𝐵 + 3,107 ∗  𝐶 + 0,42 ∗ 𝐷 + 0,998 ∗ 𝐸   (1.58) 
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kde: Z = Z-skóre 

        A = čistý pracovní kapitál / celková aktiva 

        B = nerozdělený zisk / celková aktiva 

        C = provozní VH / celková aktiva 

        D = základní kapitál / cizí zdroje 

        E = součet tržeb z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb / celková aktiva
90

 

Interpretace výsledků po výpočtu: 

Z < 1,2 : Pásmo bankrotu - firma je vážně ohrožena finančními problémy 

1,2 < Z < 2,9 : Pásmo „šedé zóny“ - společnost může mít problémy, ale nelze říci, že jí 

hrozí bankrot 

Z > 2,9 : Pásmo prosperity - podnik je v dobré finanční situaci
90  

b) Model IN – Index důvěryhodnosti 

Tento model hodnotí finanční zdraví českých firem v českém prostředí. Stejně jako 

Altmanův model, je i model IN znázorněn rovnicí, v níž jsou zařazeny poměrové 

ukazatele zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity. Každému z těchto ukazatelů je 

přiřazena určitá váha. Indexy IN byly postupně vytvořeny čtyři (IN95, IN99, IN01  

a IN05)
91

. 

Dále budu rozebírat pouze nejnovější index IN05, který se vypočítá následovně: 

IN05 = 0,13 * A + 0,04 * B + 3,97 * C + 0,24 * D + 0,09 * E     (1.59) 

kde: A = aktiva / cizí kapitál  

        B = EBIT / nákladové úroky  

        C = EBIT / celková aktiva  

        D = celkové výnosy / celková aktiva  

        E = oběžná aktiva / krátkodobé závazky a úvěry
92
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Interpretace výsledků po výpočtu: 

IN < 0,9 : Firma je ohrožena vážnými finančními problémy 

0,9 < IN < 1,6 : Pásmo „šedé zóny nevyhraněných výsledků“  

IN > 1,6 : Pásmo prosperity – lze předvídat uspokojivou finanční situaci
93

 

c) Tafflerův model 

Tafflerův model sleduje riziko bankrotu společnosti. Používá čtyři poměrové ukazatele. 

Má následující tvar: 

T = 0,53 * EBT / KD + 0,13 * OA / CZ + 0,18 * KD / CA +     (1.60)    

 0,16 * Tržby / CA 

kde: EBT = zisk před zdaněním 

KD = krátkodobé dluhy (krát. závazky + bankovní úvěry + krát. fin. výpomoci) 

       OA = oběžná aktiva 

       CZ = cizí zdroje 

       CA = celková aktiva 

       Tržby = celkové tržby 

Interpretace výsledků po výpočtu: 

T < 0,2 : S vyšší pravděpodobností lze očekávat bankrot 

T > 1,6 : Firmy s malou pravděpodobností bankrotu
94
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2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Ve druhé části své diplomové práce se věnuji analýze současného stavu firmy. Zaměřím 

se na společnost Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 

2.1 Základní informace o společnosti 

Společnost Atos je předním leaderem v oblasti digitálních služeb. Jedná se  

o mezinárodní společnost, která v současné době zaměstnává asi 100 tisíc specialistů  

v 73 zemích světa
95

. 

 

Tabulka č. 1: Základní údaje o společnosti
97

 

Budování společnosti  

Společnost Atos se neustále rozšiřuje, protože každoročně kupuje velké firmy, které  

se stávají její součástí. V České republice vznikl Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 

v roce 2011 spojením Atos Origin a Siemens IT Solutions and Services, který Atos 

koupil
98

. 

Níže uvedený obrázek zachycuje postupný vznik společnosti Atos. 
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Obrázek č. 3: Logo 
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Celý název Atos IT Solutions and Services 

Hlavní sídlo Atos 

River Ouest 80, Quai Voltaire 

95877 Bezons, Francie 

Právní norma Společnost s ručením 

omezeným 
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Obrázek č. 4: Budování společnosti
99

 

Generální řídící výbor 

Jako mezinárodní firma operující po celém světě má tato společnost založený generální 

řídící výbor, který se skládá ze sedmi řídících členů. Cílem tohoto výboru je rozvíjet  

a realizovat strategii firmy. Zajišťuje také dodávky požadovaných hodnot klientům, 

akcionářům, partnerům i zaměstnancům. Od roku 2009 do současnosti je předsedou 

představenstva a výkonným ředitelem společnosti Atos předseda představenstva 

společnosti Worldline Thierry Breton (na obrázku vlevo). K dalším členům řídícího 

výboru patří Patrick Adiba, Elie Girard, Gilles Grapinet, Eric Grall, Michel-Alain Proch 

a Robert Vassoyan
100

. 

Obrázek č. 5: Generální řídící výbor
104 
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Postavení na trhu a teritoriální působení 

Ambice společnosti jsou jednoznačné. V budoucnosti by chtěla určovat vývoj IT 

technologií a stát se jedničkou v oboru. V aktuálních světových srovnávacích tabulkách 

a taktéž podle interních informací se Atos momentálně umisťuje na 5. místě. 

Do roku 2018 jsou cíle společnosti dostat se na 3. místo. Ve svém působení zaujímá 

Atos přední místo v Evropě
101

. 

Atos působí s výjimkou Afriky po celém světě. Nejvíce zaměstnanců se přitom nachází  

ve Franci. V České republice má hlavní centrálu v Praze. Pobočky se potom nacházejí  

v Brně, v Ostravě, ve Vysokém Mýtě a ve Zlíně102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6: Působení společnosti Atos IT Solutions and Services
102 

Názvy společnosti 

Na trhu provozuje Atos své aktivity pod obchodními značkami Atos, Atos Consulting, 

Atos Worldgrid, Bull, Canopy a Worldline
87

. Atos představuje hlavní značku celé 

skupiny
102

.
 

Atos Consulting poskytuje globální poradenství pod značkou Atos. Se svými 1600 

konzultanty po celém světě se řadí mezi přední poskytovatele poradenských služeb  

v oblasti podnikání, procesů a technologií
102

.
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Atos Worldgrid je dceřinou společností firmy Atos. Operuje v oblasti smartenergy. 

Realizuje integrační projekty a zajišťuje řešení v oblasti chytrých energií v reálném čase 

společnostem, které se zabývají energetikou a technickými službami v dodavatelských 

řetězcích vody, ropy a zemního plynu
103

. 

Bull zajišťuje technologické produkty a software s přidanou hodnotou, které klientům 

vypomáhají v oblastech Big Data a kybernetické bezpečnosti. Je hlavním 

poskytovatelem HPC
104

. 

Canopy má na starost cloudová řešení. Jde o systémového integrátora, který 

zákazníkům umožňuje realizovat podnikání prostřednictvím cloudových služeb
107

. 

Worldline patří mezi dceřinou společnost Atosu a mezi předního poskytovatele služeb  

v odvětví plateb a transakčních služeb. Zaměstnává 7300 zaměstnanců
104

. 

Oblasti poskytování služeb 

Atos poskytuje především systémové integrace, consulting, řízení služeb a cloudu - 

programů uložených na serverech s přístupem přes webový prohlížeč, Big Data  

a kybernetické bezpečnosti. Zaměřuje se na business technologie, které urychlují 

pokrok a pomáhají vytvářet firmy budoucnosti
104

. 

Atos se může pochlubit svými referencemi - od různých bezpečnostních systémů  

pro policii, obranu, letectví, dopravu, zdravotnictví nebo pro velké společnosti  

po tvorbu systémů jako je například systém pro vydávání občanských průkazů  

pro Českou republiku
104

. 

Hlavní transformační programy 

Společnost má tři hlavní transformační programy, které mají za úkol posouvat firmu 

dopředu. První z nich je wellbeing@work, který se stará o vytvoření pracoviště světové 

úrovně. Patří zde zlepšování pracovních podmínek, uznání a odměňování úspěchů, 

kariérní růst zaměstnanců a nábor nejlepších talentů
104

. 
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K druhé skupině patří program top tier 1, který poskytuje efektivitu spokojenosti 

zákazníků. Do jeho oblasti působení patří zlepšování kvality služeb, zvyšování tržeb, 

výnosů a další
105

.  

Posledním programem je step. Má za úkol lepší naplňování potřeb zákazníků. Znamená 

to zlepšení nabídky a vývoje produktů, získávání ziskovějšího businessu, nových 

nástrojů a procesů ke zlepšení účinnosti prodeje, hledání nových teritorií a značek
106

. 

Společnost Atos má také programy na podporu vzdělávání. Přes 90 předních světových 

univerzit a škol MBA jsou jejími partnery. Pochlubit se může také svým programem 

Atos Scientific Community, do kterého je zapojeno přes 100 nejlepších vědců
106

. 

Partner olympijských her 

Od roku 2012 je společnost Atos celosvětovým IT partnerem olympijských  

a paralympijských her. I v roce 2016 byly tyto hry pod záštitou společnosti Atos
107

. 

Partneři 

Atos spolupracuje s největšími společnostmi na trhu. Celosvětovými partnery jsou 

například Siemens, Xerox, Airbus defence and space, SAP, Cisco, Dell, Hewlett 

Packard, RedHat, Oracle, Microsoft, IBM nebo Samsung
108

. 

2.2 Analýza ukazatelů 

Hodnoty, se kterými budu v této části počítat, vycházejí z účetních dokumentů 

společnosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o. za období 2011-2016. Před tímto 

obdobím patřily účetní výkazy firmě Siemens. Rok 2016 je zároveň posledním rokem,  

u kterého jsou data veřejně přístupná ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin. U roku 2017 

není zveřejněna celá účetní závěrka. Chybí také výkaz zisku a ztráty. K dispozici  

je pouze zahajovací rozvaha. Společnost mi výkazy za tento rok z firemních důvodů 

neposkytla. Zaměřím se tedy na rozmezí let 2011- 2016. Pro rok 2017 použiji predikce. 
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2.2.1 Analýza rozdílových ukazatelů 

Jak už jsem zmínil v první části své diplomové práce, rozdílové ukazatele vyjadřují 

platební schopnost podniku. Pro podnik jsou lepší vyšší hodnoty rozdílových ukazatelů. 

Následující hodnoty ukazatelů jsou uvedeny v tisících v českých korunách. 

Tabulka č. 1: Rozdílové ukazatele (Zdroj: vlastní zpracování) 

Následující graf znázorňuje hodnoty za uvedená rozmezí. 

Graf č. 1: Rozdílové ukazatele (Zdroj: vlastní zpracování) 

Podle tabulky 1 a grafu 1 se hodnoty čistého pracovního kapitálu (ČPK) z pohledu 

manažera v průběhu let 2011-2014 měnily. Za uvedená období docházelo k postupnému 

zvyšování. Od založení společnosti do roku 2014 se tedy projevoval rostoucí trend. 

Lze pozorovat, že společnost měla částku volných prostředků, která po úhradě všech 

běžných krátkodobých závazků podniku zůstala. Dalo by se říct, že byl podnik z tohoto 

hlediska stabilní a platebně schopný. 

Ukazatel/Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ČPK - manažer 445 233 442 424 421 420 452 844 376 316 390 357 

ČPK - investor 147 154 223 453 315 952 361 796 292 171 332 728 

ČPP -11 354 172 209 229 344 162 805 112 490 -1 568 

ČPPFF 353 752 378 813 368 024 407 040 300 526 255 819 
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Od roku 2015 se hodnoty ČPK z pohledu manažera, oproti předchozím rokům, 

propadly. Následující rok už ale tento ukazatel zaznamenal opět rostoucí trend. 

Podobná situace byla u čistého pracovního kapitálu (ČPK) z pohledu investora. 

Ukazatel projevoval rostoucí trend od roku 2011 do roku 2014. V roce 2015 došlo  

ke snížení těchto prostředků asi o 70 tis. Kč. V roce 2016 se ale hodnoty tohoto 

ukazatele opět začaly zvyšovat a prozatím se ustálily na hodnotě 332 728 Kč, což je 

momentálně druhý nejlepší výsledek po roce 2014. 

U čistých pohotových prostředků (ČPP) byly výkyvy. Rostoucí trend se projevoval  

v roce 2012 a 2013. V roce založení firmy byly čisté pohotové prostředky  

v mínusu. V roce 2014 potom došlo, oproti předchozím dvěma rokům, ke snížení. 

Dosazením peněz na pokladně a peněz na bankovním účtu za pohotové finanční 

prostředky byl dosažen nejvyšší stupeň likvidity. Kromě roku 2011 firma neměla 

problémy s likviditou až do roku 2016 a byla schopna uhradit okamžitě splatné dluhy  

z peněz na bankovních účtech a v pokladně. V roce 2016 hodnota ČPP klesla 

pod nulovou hodnotu a dosáhla čísla -1568. Krátkodobé závazky dosáhly v tomce roce 

hodnoty 521 590 tis. Kč, zatímco krátkodobý finanční majetek byl 520 022 tis. Kč. 

Čistý peněžně – pohledávkový finanční fond (ČPPFF), který představuje střední cestu 

mezi ukazateli ČPK a ČPP, zaznamenal ve sledovaném období rostoucí trend v období 

2011-2012. V roce 2013 došlo oproti předchozímu roku k mírnému snížení hodnoty asi 

o 10 tis. Kč. Rok 2014 vrátil ukazateli rostoucí trend, kdy se tyto prostředky zvýšily 

téměř o 40 tis. Kč oproti předchozímu roku. Tento rok je zatím nejúspěšnějším rokem  

pro tento ukazatel. Dosáhl hodnoty 407 040 tis. Kč. V dalších letech se projevil klesající 

trend. V roce 2015 se prostředky oproti roku 2014 snížily o 107 tis. Kč. V následujícím 

roce došlo k dalšímu poklesu, a to o 45 000 Kč. Hodnota se zatím v posledním 

sledovaném roce 2016 zastavila na částce 255 819 tis. Kč. 

Rozdíl ukazatelů ČPP a ČPK z pohledu manažera nabyl v letech 2012 a 2014 poměrně 

vysokých hodnot. K většímu rozdílu došlo pouze v roce 2011 a 2016. Lze usoudit,  

že značnou část financí tvořily pohledávky. Společnost by se měla tedy snažit udržet si 

splácení faktur od obchodních partnerů v určité rovnováze. Rozdíl hodnot ČPK 

z pohledu investora a ČPP nebyl tak vysoký jako z pohledu manažera. Největší odstup 

zatím nastal v roce 2016, kdy hodnota ČPK z pohledu investora dosáhla výše 332 728, 

zatímco ČPP se dostala na hodnotu -1568. 
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Analýza čistého pracovního kapitálu z pohledu manažera 

Pro analýzu čistého pracovního kapitálu z pohledu manažera využiji vzorce pro první 

diferenci (1.3), pro průměr prvních diferencí (1.4), pro koeficient růstu (1.5)  

a pro průměrný koeficient růstu (1.6). 

Tabulka 2 zachycuje analýzu čistého pracovního kapitálu z pohledu manažera za období 

2011-2016. Hodnoty dosazené za „y“ jsou konkrétní hodnoty čistého pracovního 

kapitálu.  

Ve čtvrtém řádku jsou hodnoty prvních diferencí  - 1di(y) a v pátém hodnoty koeficientů 

růstu ki(y). 

Tabulka č. 2: Základní charakteristiky ČPK z pohledu manažera (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel/Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

i 1 2 3 4 5 6 

y 445 233 442 424 421 420 452 844 376 316 390 357 

1di(y) - -2 809 -21 004 31 424 -76 528 14 041 

ki(y) - 0,99 0,95 1,07 0,83 1,04 

Z tabulky je patrné, že čistý pracovní kapitál z pohledu manažera od roku 2011 do roku 

2013 klesal. Procentní pokles z roku 2011 na rok 2012 byl menší než z roku 2012  

na rok 2013. Nárůst z roku 2013 na rok 2014 byl potom asi 7,5 %. V roce 2015 došlo 

k poklesu o -16,9 %. Rok 2016 s sebou přinesl zvýšení o 3,73 %. 

Po dosazení do vzorce pro průměr prvních diferencí (1.4) lze získat průměrnou hodnotu 

meziročního růstu nebo poklesu. 

  1di(y)  = 
𝟑𝟗𝟎 𝟑𝟓𝟕 − 𝟒𝟒𝟓 𝟐𝟑𝟑 

𝟔−𝟏
= −𝟓𝟒 𝟖𝟕𝟔

 
 

Hodnota čistého pracovního kapitálu se průměrně každý rok snížila o -54 876 tis. Kč. 

Pomocí vzorce pro průměrný koeficient růstu (1.6) lze vypočítat průměrnou změnu  

za jednotkový časový interval. 

  k(y) = √
𝒚𝒏

𝒚𝟏

𝒏−𝟏
= 0,974 
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Pro vyrovnání hodnot čistého pracovního kapitálu z pohledu manažera lze zvolit funkci 

na základě determinačního indexu, který měl hodnotu R
2
 = 0,6066, polynomickou 

funkci třetího stupně, která má následující tvar: 

  y = 580,37x
3 

- 8 555,4x
2
 + 23 020x + 427 961 

Z této rovnice, dosazením za x, lze vypočítat předpokládanou hodnotu pro rok 2017. 

  y(7) = 580,37 * 343 - 8 555,4 * 49 + 23 020 * 7 + 427 961 

    y = 368 953,31 tis. Kč 

V roce 2017 by měl čistý pracovní kapitál z pohledu manažera dosahovat hodnoty 

368 953,31 tis. Kč. Patrné je to i z grafu 2, který ukazuje hodnoty ukazatele proložené 

polynomickým trendem.  

Graf č. 2: Vyrovnání hodnot ČPK - manažer polynomem třetího stupně (Zdroj: vlastní zpracování) 

Analýza čistého pracovního kapitálu z pohledu investora 

V tabulce 3 níže lze vidět, že první diference byla nejvyšší v roce 2013, kdy dosahovala 

hodnoty 92 499. Hodnota ČPK byla 315 952 tis. Kč. Následně už jenom, kromě roku 

2016, klesala. Pokles v roce 2014, oproti předchozímu roku, činil téměř 50 %. V roce 

2015 byl tento pokles o dalších 19 % a dostal se až do mínusu. Konkrétní hodnota činila 

-69 625. Z toho vyplývá, že v tomto roce došlo ke snížení peněžní hotovosti a nárůstu 

krátkodobých závazků z obchodních vztahů. V roce 2016 se u tohoto ukazatele projevil 

rostoucí trend a jeho hodnota se opět dostala do kladných hodnot, konkrétně na číslo  
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40 557. Čistý pracovní kapitál dosáhl úrovně 332 728 tis. Kč. Tato hodnota je po roce 

2014 druhým nejlepším výsledkem. 

Tabulka č. 3: Základní charakteristiky ČPK z pohledu investora (Zdroj: vlastní zpracování) 

Tabulka výše zachycuje hodnoty ČPK z pohledu investora. Můžeme vidět, že od roku 

2011 do roku 2014 se hodnoty tohoto ukazatele postupně navyšovaly. Nárůst v roce 

2012 oproti předchozímu roku činil 52 %. V roce 2013 se hodnota ukazatele zvýšila  

o dalších 41,3 % a svého dosavadního maxima dosáhla v následujícím roce, kde se 

projevilo další 14,5 % navýšení a ukazatel se tak dostal na hodnotu 361 796 tis. Kč. 

Průměr prvních diferencí podle vzorce (1.4) má hodnotu 37 114,8 tis. Kč. Ukazatel 

čistého pracovního kapitálu z pohledu investora má z dlouhodobého hlediska rostoucí 

tendenci i přesto, že jeho hodnota z roku 2014 na rok 2015 klesla. 

Průměrná změna podle vzorce pro průměrný koeficient růstu (1.6) za jednotkový 

časový interval vyšla -1,18.  

Pro vyrovnání hodnot čistého pracovního kapitálu z pohledu investora byla zvolena 

polynomická funkce druhého stupně s hodnotou determinačního indexu R
2
 = 0,8829. 

y = -14 772x
2
 + 137 111x + 23 021 

Po dosazení za x lze vypočítat předpokládanou hodnotu pro rok 2017 

  y(7) = -14 772 * 49 + 137 111 * 7 + 23 021 

    y = 258  970 tis. Kč 

Predikce pro rok 2017 je 258 970 tis. Kč. Vyrovnání hodnot polynomem třetího stupně 

tak předpovídá snížení tohoto ukazatele přibližně o 73 758 tis. Kč. 

 

 

Ukazatel/Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

i 1 2 3 4 5 6 

y 147 154 223 453 315 952 361 796 292 171  332 728 

1di(y) - 76 299 92 499 45 844 -69 625 40 557 

ki(y) - 1,52 1,41 1,15 0,81 1,14 
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Následující graf zobrazuje ukazatel čistého pracovního kapitálu z pohledu investora 

v analyzovaných letech. 

 

Graf č. 3: Vyrovnání hodnot ČPK - investor polynomem druhého stupně (Zdroj: vlastní zpracování) 

Analýza čistých pohotových prostředků 

V tabulce 4 lze vidět, že první diference byla nejvyšší v roce 2012, kdy dosahovala 

hodnoty 183 563 tis. Kč. Následně už jenom klesala. Pokles v roce 2013, oproti 

předchozímu roku, činil 33,2 %. V roce 2014 byl tento pokles o dalších 29 % a dostal se 

až do mínusu. Konkrétní hodnota činila -66 539 tis. Kč. V roce 2015 došlo k mírnému 

nárůstu, ale hodnota se stále držela výrazně pod nulovou hladinou. V následujícím roce 

první diference dosáhla svého doposud největšího záporného maxima. Hodnota se 

dostala na -114 058. Z toho vyplývá, že v těchto letech došlo ke snížení peněžní 

hotovosti a nárůstu krátkodobých závazků z obchodních vztahů. 

Tabulka č. 4: Základní charakteristiky ČPP (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel/Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

i 1 2 3 4 5 6 

y -11 354 172 209 229 344 162 805 112 490 -1 568 

1di(y) - 183 563 57 135  -66 539 -50 315 -114 058 

ki(y) - -15,17 1,33 0,71 0,69 -0,01 

Průměr prvních diferencí podle vzorce (1.4) má hodnotu 1 957,2 tis. Kč. Ukazatel 

čistých pohotových prostředků měl rostoucí tendenci od roku 2011 do roku 2013. 
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Následně už jeho hodnota klesala. V roce 2016 se jeho hodnota dokonce dostala  

do záporných čísel. 

Průměrná změna podle vzorce pro průměrný koeficient růstu (1.6) za jednotkový 

časový interval vyšla 0,673.  

Pro vyrovnání hodnot čistých pohotových prostředků byla zvolena polynomická funkce 

druhého stupně s hodnotou determinačního indexu R
2
 = 0,9223 

  y = -34 248x
2 

+ 234 116x - 189 320 

Po dosazení za x lze vypočítat předpokládanou hodnotu pro rok 2017 

  y(7) = -34 248 * 49 + 234 116 * 7 - 189 320 

    y = - 228 660 tis. Kč 

 

Predikce pro rok 2017 je  -228 660 tis. Kč. Vzrůstem hodnoty v roce 2011 na rok 2012 

sice došlo k výraznému nárůstu, ale v dalších letech už ukazatel čistých pohotových 

prostředků výrazně klesal.  

U grafu 4 lze u sledovaného období tyto výkyvy sledovat. Od roku 2013 docházelo  

k poklesu hodnot. Pokud hodnoty v poslední době klesaly a výkyvy byly větší, pak se 

předpoklad pro rok 2017 potvrdí. 

Graf č. 4: Vyrovnání hodnot ČPP regresní parabolou (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Analýza čistého peněžně – pohledávkového finančního fondu 

V tabulce 5 lze vidět, že první diference byla nejvyšší v roce 2014, kdy dosahovala 

hodnoty 39 016 tis. Kč. V kladných číslech se ještě pohybovala v roce 2012. 

V ostatních analyzovaných letech byla první diference záporná. Pokles v roce 2013, 

oproti předchozímu roku, činil 2,85 %. V roce 2015 klesly první diference zatím  

nejvíce a dosáhly hodnoty -106 514 tis. Kč. O rok později dosáhla hodnota první 

diference -44 707 tis. Kč. Oproti předchozímu roku zde byl pokles o 14,88 %. 

Tabulka č. 5: Základní charakteristiky ČPPFF (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel/Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

i 1 2 3 4 5 6 

y 353 752 378 813 368 024 407 040 300 526 255 819 

1di(y) - 25 061 -10 789 39 016 -106 514 -44 707 

ki(y) - 1,07 0,97 1,11 0,74 0,85 

Průměr prvních diferencí podle vzorce (1.4) má hodnotu -97 933 tis. Kč. Ukazatel 

čistého peněžně – pohledávkového finančního fondu (ČPPFF) měl rostoucí tendenci 

z roku 2011 na rok 2012 a také z roku 2013 na rok 2014. V ostatních letech jeho 

hodnota klesala. V roce 2016 dosáhla jeho hodnota zatím nejnižší úrovně 255 819 tis. 

Kč. 

Průměrná změna podle vzorce pro průměrný koeficient růstu (1.6) za jednotkový 

časový interval vyšla 0,937.  

Pro vyrovnání hodnot čistého peněžně – pohledávkového finančního fondu byla zvolena 

polynomická funkce druhého stupně s hodnotou determinačního indexu R
2
 = 0,843 

  y = -13 067x
2 

+ 71 881x + 290 590 

Po dosazení za x lze vypočítat předpokládanou hodnotu pro rok 2017 

  y(7) = -13 067 * 49 + 71 881 * 7 + 290 590 

    y = 153 474 tis. Kč 

 

Predikce pro rok 2017 je 153 474 tis. Kč. Vzrůstem hodnoty v roce 2011 na rok 2012 

sice došlo k výraznému nárůstu, ale v dalších letech už ukazatel ČPPFF, kromě roku 

2014, klesal.  
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U grafu 5 lze u sledovaného období tyto výkyvy sledovat. Od roku 2013 docházelo  

k poklesu hodnot. Pokud hodnoty v poslední době klesaly a výkyvy byly větší, pak se 

předpoklad pro rok 2017 potvrdí. 

Graf č. 5: Vyrovnání hodnot ČPPFF regresní parabolou (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

2.2.2 Analýza absolutních ukazatelů 

V této části se zaměřím na analýzu vertikální a horizontální analýzy. U obou 

absolutních ukazatelů rozeberu analýzu pro aktiva a pasiva. 

Vertikální analýza 

Vertikální analýza vyjadřuje podíl položek rozvahy na celkových aktivech  

nebo pasivech.  

Z tabulky 6 vyplývá, že největší procentní zastoupení celkových aktiv tvořila oběžná 

aktiva. Konkrétně se jednalo o krátkodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek. 

V součtu tvoří podstatnou část oběžných aktiv. Přestože celkové hodnoty oběžných 

aktiv od roku 2011 do roku 2013 klesaly, v roce 2014 opět vzrostly. Hodnota oběžných 

aktiv se dostala na 93,34 % z celkových aktiv. V roce 2015 dosáhla oběžná aktiva  

88,76 % a mírně se tak oproti předchozímu roku snížila. V roce 2016 došlo k mírnému 

nárůstu a hodnota se dostala na 88,97 %. 

Na druhé straně málo procent z celkových aktiv společnosti Atos tvořily zásoby, 

dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek. Minimální rozdíly byly 
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v časovém rozlišení. Pouze v roce 2013 se hodnota vyšplhala na 6,58 %. Pohledávky  

za upsaný základní kapitál měla firma dlouhodobě na 0 %. Znamená to,  

že firma měla své vklady od svého založení plně splacené. 

Tabulka č. 6: Vertikální analýza pro aktiva (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Tabulka č. 7: Vertikální analýza pro pasiva (Zdroj: vlastní zpracování) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aktiva celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Pohl. za upsaný zákl. 

kapitál 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Dlouhodobý majetek 7,87% 12,12% 8,55% 5,74% 8,85% 

 

 

9,35% 

Dlouhodobý nehmotný 

majetek 

3,13% 5,0% 3,12% 1,54% 0,45% 0,55% 

Dlouhodobý hmotný majetek 4,74% 7,13% 5,43% 4,20% 8,4% 8,8% 

Oběžná aktiva 91,46% 87,88% 84,87% 93,34% 88,76% 88,97% 

Zásoby 5,07% 2,55% 3,93% 3,90% 8,49% 12,31% 

Dlouhodobé pohledávky 6,13% 6,14% 3,37% 1,92% 2,17% 0,82% 

Krátkodobé pohledávky 44,68% 28,22% 18,96% 31,02% 26,44% 25,11% 

Krátkodobý finanční majetek 35,58% 50,97% 58,61% 56,50% 51,66% 50,73%

% Ostatní aktiva 0,67% 0% 6,58% 0,92% 2,39% 1,68% 

Časové rozlišení 0,67% 0% 6,58% 0,92% 2,39% 1,68% 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Pasiva celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Vlastní kapitál 25,88% 40,97% 50,90% 51,69% 45,49% 37,4% 

Základní kapitál 3,06% 3,41% 3,42% 3,175% 3,51% 2,44% 

Kapitálové fondy 0,088% 0,098% 0,098% 0,09% 2,21% 1,53% 

Rezervní fondy 0,3% 0,34% 0,34% 0,32% 0,35% 0,24% 

Výsl. hosp. minulých let 20,76% 25,03% 37,15% 43,71% 33,13% 27,35% 

Výsl. hosp. běžného úč.ob. 1,67% 12,1% 9,89% 4,395% 6,29% 5,84% 

Cizí zdroje 73,84% 58,69% 48,92% 48,25% 52,77% 61,95% 

Rezervy 36,86% 29,57% 20,85% 12,36% 12,48% 6,65% 

Dlouhodobé závazky 0% 1,67% 0,83% 0% 4,44% 4,42% 

Krátkodobé závazky 36,98% 27,45% 27,24% 35,89% 35,85% 50,88% 

Ostatní pasiva 0,287% 0,34% 0,178% 0,057% 1,74% 0,65% 

Časové rozlišení 0,287% 0,34% 0,178% 0,057% 1,74% 0,65% 
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Z tabulky 7 je zřejmé, že největší procentní zastoupení celkových pasiv tvořily cizí 

zdroje a vlastní kapitál. U cizích zdrojů byly největší hodnoty u rezerv a krátkodobých 

závazků. Naopak dlouhodobé závazky nepřekročily více než 2 %. Výjimkou byly roky 

2015 a 2016, kdy dlouhodobé závazky překročily hodnotu 4 %. Časové rozlišení  

za období 2011-2014 nepřineslo velké procentní změny. Největší hodnoty dosáhlo 

v roce 2015. 

Od roku 2011 do roku 2014 celkové hodnoty cizích zdrojů klesaly. Firma si tak v tomto 

období nemusela půjčovat na své aktivity peníze z jiných zdrojů. V roce 2011 byla 

hodnota cizích zdrojů nejvyšší. Tvořila asi 74 %. Zbylými 26 % firma disponovala. 

V roce 2015 se cizí zdroje mírně zvýšily na necelých 53 %. Další zvýšení zaznamenaly 

o rok později, kdy došlo k dalšímu navýšení o 9 %. Společnost tak v těchto dvou letech 

potřebovala půjčit z jiných zdrojů o něco více peněz než v předešlých letech. 

U vlastního kapitálu rostly hodnoty od roku 2011 do roku 2014. Firma tak mohla hradit 

své aktivity ze svých příjmů. V roce 2014 byla tato hodnota nejvyšší. Dosahovala téměř 

52 %. Výše vlastního kapitálu po roce 2014 klesala. V roce 2015 dosáhla hodnoty 45 % 

a poklesla tak oproti předchozímu roku o 6 %. Rok 2016 zlepšení nepřinesl. Vlastní 

kapitál se zde snížil oproti roku 2015 o dalších 8 %. Konkrétně jeho hodnota činila  

37,4 %. Vlastní kapitál v roce 2016 tak dosáhl druhé nejnižší hodnoty po roce 2011. 

Významný vliv v růstu základního kapitálu měly také oba dva výsledky hospodaření - 

za minulé účetní období a za běžné účetní období. U výsledku hospodaření za minulé 

účetní období hodnoty rostly od počátku založení společnosti až do roku 2014.  

V roce 2015 došlo k snížení o 10 %. Rok 2016 přinesl s sebou pokles o dalších 6 % 

oproti předchozímu roku. Výsledek hospodaření za běžné účetní období dosáhl svého 

dosavadního maxima v roce 2012, kdy jeho hodnota byla 12,1 %. Po tomto roce zažil 

klesající trend. K mírnému zlepšení došlo v roce 2015. O rok později ale jeho hodnota 

opět začala klesat a dostala se na úroveň necelých 6 %. Další položkou vlastního 

kapitálu je základní kapitál, který se od roku 2011 do roku 2014 pohyboval  

okolo hranice 3 %. Svého maxima dosáhl v roce 2015, kdy jeho hodnota byla 3,51 %.  

V roce 2016 mírně poklesl a dostal se na hodnotu 2,44 %, která je zatím za sledované 

období nejnižší. Rezervní fondy za období 2011-2016 se příliš neměnily. V průměru se 

pohybovaly okolo 0,3 %. V roce 2016 se hodnota dostala pod toto číslo. 
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Kapitálové fondy se nejprve také neměnily. Růst zažily až v roce 2015, kdy jejich 

hodnota se vyšplhala na 2,21 %. V roce 2016 potom mírně klesla na 1,53 %. 

Horizontální analýza 

Horizontální analýza se zabývá časovými změnami absolutních ukazatelů. 

Z tabulky 8 níže jsou rozpoznatelné jednotlivé změny horizontální analýzy pro aktiva  

v letech 2011-2016. Největší procentní rozdíl zatím aktiva dosáhla v posledním 

sledovaném období 2015-2016. Konkrétně se jednalo o 44,12 %. Časové rozlišení jsem 

neuváděl z důvodu neúplných informací. 

Celková aktiva byla od založení firmy do roků 2012 a 2013 záporná. V letech 2013  

a 2014 se dostala do kladných čísel a její hodnota dosáhla necelých 8 %. V letech 2014  

a 2015 procentní rozdíl aktiv klesl opět do záporných čísel na hodnotu -9,67 %. 

V posledním sledovaném období 2015 a 2016 došlo zatím k největšímu procentnímu 

nárůstu celkových aktiv. Jednalo se o 44,12 %. Z tabulky 7 vyplývá, že v letech 2015  

a 2016 měla firma nejvíce dlouhodobého majetku. V procentním vyjádření tato hodnota 

byla 52,33 %. V letech 2012-2013 a 2014-2015 byl dlouhodobý majetek v záporných 

procentních vyjádřeních. V období 2011-2012 a 2014-2015 byl naopak v kladných 

číslech. Procentní změny se zde pohybovaly okolo 38 a 39 %. Dlouhodobý nehmotný 

majetek dosáhl největší hodnoty v letech 2015 a 2016, kdy hodnota činila 74,71 %. 

V kladných číslech se ještě pohyboval v letech 2011 a 2012. V ostatních analyzovaných 

letech byla procentní změna záporná. Podobná situace byla u dlouhodobého hmotného 

majetku. Oproti dlouhodobému nehmotnému majetku byla ale procentní změna záporná  

i v letech 2014 a 2015. 

Oběžná aktiva zažívala obrácený průběh. V letech 2011 a 2012 byla celková oběžná 

aktiva v mínusu. Tento stav se nezměnil ani po následujícím roce. Ke zlepšení došlo  

až v letech 2013 a 2014. V letech 2014 a 2015 se ale oběžná aktiva dostala opět  

do mínusu. Zlepšení zaznamenala v následujícím sledovaném období 2015 a 2016, kdy 

dosáhla hodnoty 44,46 %. Zásoby a krátkodobé pohledávky u oběžných aktiv  

za sledovanou dobu rostly hlavně v posledních sledovaných obdobích. 

Naopak docházelo ke klesání dlouhodobých pohledávek a krátkodobého finančního 

majetku. Výjimkou bylo u dlouhodobých pohledávek období 2014-2015, kdy došlo 
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k nárůstu. Krátkodobý finanční majetek potom v posledním sledovaném období 

vystoupal na 41,53 % a dostal se opět do kladných hodnot oproti předchozímu roku. 

Tabulka č. 8: Horizontální analýza pro aktiva (Zdroj: vlastní zpracování) 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Aktiva celkem -10,39% -0,082% 7,63% -9,67% 44,12% 

Pohl. za upsaný zákl. kapitál 0% 0% 0% 0% 0% 

Dlouhodobý majetek 38,03% -29,52% -27,71% 39,20% 52,33% 

Dlouhodobý nehmot. majetek 42,83% -37,61% -46,81% -73,68% 74,71% 

Dlouhodobý hmot.majetek 34,85% -23,86% -16,74% 80,61% 51,14% 

Oběžná aktiva -13,89% -3,51% 18,37% -14,11% 44,46% 

Zásoby -54,95% 54,42% 6,85% 96,35% 108,98% 

Dlouhodobé pohledávky 10,27% -45,25% -38,84% 2,41% -45,63% 

Krátkodobé pohledávky -43,41% -32,88% 76,11% -23,01% 36,88% 

Krátkodobý finanční majetek 28,39% 14,89% 3,76% -17,41% 41,53% 

 

Tabulka č. 9: Horizontální analýza pro pasiva (Zdroj: vlastní zpracování) 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Pasiva celkem -10,39% -0,082% 7,63% -9,67% 44,21% 

Vlastní kapitál 41,88% 24,13% 9,29% -20,51% 18,49% 

Základní kapitál 0% 0% 0% 0% 0% 

Kapitálové fondy 0% 0% 0% 0% 0% 

Rezervní fondy 0% 0% 0% 0% 0% 

Výsl. hosp. minulých let 8,02% 48,33% 26,63% -31,55% 18,98% 

Výsl. hosp. běžného úč. ob. 550,85% -18,26% -52,19 29,21% 33,79% 

Cizí zdroje -28,76% -16,71% 6,16% -1,21% 69,20% 

Rezervy -28,11% -29,63% -35,78% -9,24% -23,19% 

Dlouhodobé závazky - -50,00% -100% - 43,28% 

Krátkodobé závazky -33,45% -0,78% 41,44% -9,62% 104,59% 

Ostatní pasiva 1,81% -47,53% -65,12% 2639% -46,297% 

Časové rozlišení 1,81% -47,53% -65,12% 2639% -46,297% 
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Jednotlivé změny horizontální analýzy pro pasiva v letech 2011-2016 jsou 

zaznamenány v tabulce 9 výše. 

Pomlčka u dlouhodobých závazků znamená, že společnost v roce 2011 při vzniku 

neměla v rozvaze uvedené žádné dlouhodobé závazky. Hodnota této položky nebyla 

uvedena v rozvaze ani pro rok 2014. 

Nuly ve výpočtu definují výsledek po dosazení do vzorce pro horizontální analýzu. 

Znamenají, že jak v aktuálním roce, tak v předchozím roce, byly částky stejné. 

Největší vlastní kapitál vlastnila firma v letech 2011-2012. V následujících letech se 

procentní hodnoty posouvaly směrem dolů. V období 2014-2015 dosáhl zatím své 

největší záporné hodnoty. V následujícím období se potom opět dostal do kladných 

hodnot. Výsledek hospodaření minulých let dosáhl nejvyšší hodnoty v letech 2012  

a 2013, kdy se jeho procentní vyjádření pohybovalo okolo 48 %. V předchozích  

a následujících letech klesal výsledek hospodaření minulých let. V letech 2014-2015 se 

dokonce dostal do záporných čísel. Období 2015-2016 ale přineslo zlepšení a jeho 

hodnota činila 18,98 %. U výsledku hospodaření běžného účetního období byla hodnota 

nejvyšší v letech 2011 a 2012. Následně došlo k výraznému poklesu. V posledních 

letech však docházelo k nárůstu. 

Cizí zdroje se dostaly do kladných hodnot v letech 2013-2014 a 2015-2016. V celém 

sledovaném období se rezervy držely v záporných hodnotách. U ostatních pasiv to bylo 

kromě období 2011-2012 a 2014-2015 stejné, stejně jako u krátkodobých závazků 

s výjimkou let 2013-2014 a 2015-2016. V posledním zmíněném období dosáhly 

hodnoty v procentním vyjádření 104,59 %. 

 

2.2.3 Analýza poměrových ukazatelů 

V této části se zaměřím na podrobnou analýzu ukazatelů likvidity, rentability, 

zadluženosti a aktivity. 

1. Ukazatele likvidity 

Jak už bylo zmíněno, ukazatele likvidity vypovídají o schopnosti hradit své krátkodobé 

závazky. Tyto ukazatele dělíme do tří skupin -  na běžnou likviditu, pohotovou likviditu 

a okamžitou likviditu. Vypočítané hodnoty obsahuje tabulka 10. 
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 K výpočtu okamžité likvidity byl použit vzorec (1.18), pro pohotovou likviditu vzorec 

(1.19) a pro běžnou likviditu vzorec (1.20). 

Tabulka č. 10: Ukazatele likvidity (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel/Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Okamžitá likvidita 0,96 1,86 2,15 1,58 1,44 1,00 

Pohotová likvidita 2,34 3,11 2,97 2,50 2,24 1,51 

Běžná likvidita 2,47 3,20 3,11 2,61 2,48 1,75 

Z tabulky 10 vyplývá, že hodnoty okamžité likvidity od roku 2011 po rok 2013 rostly.  

V roce 2014 o něco málo klesly. Rok 2015 zlepšení nepřinesl a došlo k dalšímu 

mírnému poklesu. V roce 2016 tento pokles pokračoval a hodnota okamžité likvidity se 

dostala na hodnotu 1. Dosáhla tak zcela doporučené hranice. Okamžitá likvidita počítá  

s nejlikvidnějšími položkami rozvahy a její hodnota by měla být v intervalu v rozmezí 

0,6 až 1,1. Nejnižší hodnotu okamžité likvidity zaznamenala společnost v roce 2011, 

kdy činila 0,96. Naopak nejvyšší hodnota 2,15 se objevila v roce 2013. 

V případě pohotové likvidity se odebírají z výpočtu zásoby a v úvahu se berou pohotová 

oběžná aktiva. Hodnoty jsou ideální v rozmezí 1 až 1,5. Od roku 2011 po rok 2015 

hodnoty přesahovaly doporučenou hranici. V roce 2016 se poprvé za sledované období 

dostala společnost na doporučenou mez. Pohotová likvidita dosáhla úrovně 1,51. 

U běžné likvidity se projevoval v rozmezí let 2011-2014 vzestupný a sestupný trend. 

Zatímco v letech 2011, 2014 a 2015 by se daly hodnoty považovat za optimální,  

v letech 2012 a 2013 hodnoty běžné likvidity přesahovaly doporučenou horní mez 2,5. 

V těchto letech tak podnik disponoval vysokou hodnotou čistého pracovního kapitálu  

a docházelo ke zbytečně drahému financování. V roce 2016 dosáhla běžná likvidita 

hodnoty 1,75. 

Průběh ukazatelů likvidity znázorňuje graf 6. 
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Graf č. 6: Ukazatele likvidity (Zdroj: vlastní zpracování) 

Všechny tři druhy likvidity mají, podle grafu 6, sestupnou tendenci. Po provedení 

statistické analýzy se objasní, zda klesající trend bude nadále v roce 2017 pokračovat, 

anebo se hodnoty ukazatelů likvidity ustálí, případně zvýší. 

Analýza okamžité likvidity 

V tabulce 11 jsou uvedeny hodnoty okamžité likvidity, první diference a průměrné 

koeficienty růstu. Dále je patrné, že hodnoty okamžité likvidity rostly po celou dobu  

od založení společnosti do roku 2013. Až v roce 2014 hodnota klesala o 26,5 % oproti 

předešlému roku. Následující roky zlepšení nepřinesly a ukazatel okamžité likvidity  

i nadále klesal. K největšímu kladnému meziročnímu růstu došlo v roce 2013, kdy se 

hodnota zvýšila o 15,6 %.  

Tabulka č. 11: Základní charakteristiky okamžité likvidity (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

i 1 2 3 4 5 6 

y 0,96 1,86 2,15 1,58 1,44 1,00 

1di(y) - 0,90 0,29 -0,57 -0,14 -0,44 

ki(y) - 1,94 1,16 0,74 0,91 0,69 

Průměr prvních diferencí podle vzorce dosáhl hodnoty 0,008. Průměrná změna 

průměrného koeficientu růstu za jednotkový časový interval byla 1,01. 
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Pro vyrovnání hodnot okamžité likvidity byla zvolena polynomická funkce třetího 

stupně s determinačním indexem R
2
 = 0,947 a tvarem funkce: 

  y = 0,0502 * 343 – 0,6773 * 49 + 2,5968 * 7 – 1,0067 

Předpokládaná hodnota pro rok 2017 vyšla 1,2. Podle vyrovnání hodnot polynomem 

třetího stupně by se měl projevit rostoucí trend. Vývoj okamžité likvidity s jejími 

hodnotami znázorňuje graf 7 níže. 

 

Graf č. 7: Vyrovnání hodnot okamžité likvidity regresní parabolou (Zdroj: vlastní zpracování) 

Analýza pohotové likvidity 

Podle tabulky 12 je patrné, že hodnoty od roku 2012 klesaly. Zatím největší pokles 

zaznamenal rok 2016, kdy hodnota pohotové likvidity klesla o 0,73. V procentním 

vyjádření toto snížení představuje asi 32,6 %. 

Tabulka č. 12: Základní charakteristiky pohotové likvidity (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

i 1 2 3 4 5 6 

y 2,34 3,11 2,97 2,50 2,24 1,51 

1di(y) - 0,77 -0,14 -0,47 -0,26 -0,73 

ki(y) - 1,33 0,95 0,84 0,90 0,67 
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Průměr prvních diferencí dosáhl klesající hodnoty -0,166. Průměrná změna průměrného 

koeficientu růstu za jednotkový časový interval činila 0,916.  

Pro vyrovnání hodnot pohotové likvidity byla použita regresní parabola 

s determinačním indexem R
2 
= 0,9131 a tvarem funkce: 

  y = - 0,1425x
2
 + 0,7909x + 1,838 

Predikce pro rok 2017 je 0,392. Měl by se tedy opět projevit klesající trend. Tímto 

poklesem by se hodnoty pohotové likvidity dostaly mimo doporučené rozmezí  

1-1,5. Vývoj pohotové likvidity za období 2011-2016 znázorňuje graf 8. 

 

 

Graf č. 8: Vyrovnání hodnot pohotové likvidity regresní parabolou (Zdroj: vlastní zpracování) 

Analýza běžné likvidity 

Jednotlivé změny hodnot běžné likvidity jsou patrné z tabulky 13.  

Tabulka č. 13: Základní charakteristiky běžné likvidity (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

i 1 2 3 4 5 6 

y 2,47 3,20 3,11 2,61 2,48 1,75 

1di(y) - 0,73 -0,09 -0,50 -0,13 -0,73 

ki(y) - 1,30 0,97 0,84 0,95 0,71 
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Od roku 2011 do roku 2012 hodnoty stoupaly. V roce 2013 došlo naopak k poklesu. 

Hodnota se snížila o 2,8 %. Nejnižší hodnota -0,5 byla v roce 2014. Oproti předchozímu 

roku tento pokles narostl o dalších 13,3 % a dostal se tak na hodnotu 16,1 %. V roce 

2015 ukazatel běžné likvidity klesal. Následující rok pokles pokračoval a hodnota běžné 

likvidity se v tomto roce dostala na 1,75. V roce 2016 tak došlo zatím k největšímu 

poklesu za sledované období. 

Podle průměru prvních diferencí docházelo k meziročnímu nárůstu průměrně  

o -0,144. Průměrná změna průměrného koeficientu růstu za jednotkový časový interval 

činila 0,933.  

Na základě determinačního indexu s hodnotou R
2 

= 0,8897 byla zvolena pro vyrovnání 

hodnot polynomická funkce druhého stupně s tvarem: 

  y = - 0,1332x
2
 + 0,7536x + 1,986 

Po dosazení za x se získá předpovídaná hodnota pro rok 2017, která je 0,734. Znamená 

to pokračující klesající trend. Výsledek se dostal pod doporučenou hranici 

pro běžnou likviditu 1,5-2,5. Hodnoty pod doporučenou hranicí mohou signalizovat,  

že společnost může mít problém s platební schopností. Graf 9 zobrazuje vyrovnání 

hodnot běžné likvidity regresní parabolou s predikcí do roku 2017. 

Graf č. 9: Vyrovnání hodnot běžné likvidity regresní parabolou (Zdroj: vlastní zpracování) 
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2. Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability svědčí o schopnosti vytvářet nové zdroje a dosahovat zisku 

prostřednictvím investovaného kapitálu. Tabulka 14 zobrazuje hodnoty rentability 

investic (ROI) podle vzorce (1.23), rentability celkových aktiv (ROA) podle vzorce 

(1.24), rentability vlastního kapitálu (ROE) podle vzorce (1.25), rentability tržeb (ROS) 

podle vzorce (1.26) a rentability celkového investovaného kapitálu (ROCE)  

podle vzorce (1.27). 

Tabulka č. 14: Ukazatele rentability (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z tabulky vychází, že v letech 2011-2016 se hodnoty nedostaly do záporných procent. 

Všechny ukazatele měly také nejvyšší hodnoty v letech 2012 a 2013. Znamená to,  

že tyto dva roky byly pro společnost klíčové a nejvýnosnější. Nejnižší procentní 

vyjádření nastalo naopak v roce 2011. V roce 2014 se hodnoty všech ukazatelů o trochu 

zvýšily, ale oproti předchozím rokům zaznamenaly pokles. Rok 2015 s sebou přinesl 

zlepšení, oproti předchozímu roku, ve všech ukazatelích. Nejvýraznější růst 

zaznamenaly ukazatele ROE a ROCE, které oba vzrostly o více než 4 %. 

Růst ve všech ukazatelích pokračoval i v roce 2016. Výjimku tvořila rentabilita aktiv 

(ROA), která klesla oproti roku 2015 o 0,45 %. Celkově můžeme hodnotit rok 2016 

jako úspěšný. Svými výsledky se zařadil na třetí místo, hned za rok 2013 a 2012. 

Kvůli přehlednosti a podobným hodnotám ROCE jako u ROE, jsou v grafu 10 níže 

zobrazeny hodnoty ukazatelů ROI, ROA, ROE a ROS. 

 

 

 

 

Ukazatel/Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ROI 2,27% 14,67% 13,20% 5,58% 6,37% 7,23% 

ROA 1,67% 12,10% 9,90% 4,40% 6,29% 5,84% 

ROE 6,43% 29,52% 19,44% 8,50% 13,82% 15,61% 

ROS 3,11% 7,50% 7,24% 3,41% 4,17% 4,50% 

ROCE 6,43% 28,37% 19,13% 8,50% 12,6% 13,96% 
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Graf č. 10: Ukazatele rentability (Zdroj: vlastní zpracování) 

Analýza rentability investic 

Nejvyšší první diferenci ukazatele ROI měl rok 2012, kdy hodnota byla 0,13. Jednalo se 

o růst 650 %. Tuto skutečnost zapříčinil růst zisku, který společnost v tomto roce 

získala. Samotná hodnota ROI v tomto roce dosáhla 0,15, což je za sledované období 

zatím nejvíce. V roce 2011 a v letech 2013 a 2014 byly hodnoty naopak nižší. Po svém 

dosavadním maximu v roce 2012 hodnota v roce 2013 klesla o 13 %. Následující rok se 

snížila o dalších 54 %. Tento pokles způsobil propad v zisku. V roce 2015 došlo  

k  nárůstu o 7,14 % a ROI dosáhla hodnoty 0,06. Růst pokračoval i v roce 2016,  

kdy hodnota dosáhla na 16,67 % 

Tabulka č. 15: Základní charakteristiky ROI (Zdroj: vlastní zpracování) 

Průměr meziročních přírůstků dosáhl hodnoty 0,01. Průměrná změna průměrného 

koeficientu růstu za jednotkový časový interval činila 1,285.  

 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

i 1 2 3 4 5 6 

y 0,02 0,15 0,13 0,056 0,06 0,07 

1di(y) - 0,13 -0,02 -0,074 0,004 0,01 

ki(y) - 7,5 0,87 0,43 1,07 1,17 
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Pro vyrovnání hodnot byla použita regresní přímka s determinačním indexem  

R
2 

= 0,0075 a tvarem funkce: 

  y = -0,0022x + 4,5237 

Predikce pro rok 2017 je 4,51 %. Vyrovnání pomocí regresní přímky předpovídá  

pro rok 2017 pokles o 2,72 %. 

Vývoj rentability investic za období 2011-2016 znázorňuje graf 11. 

 

Graf č. 11: Vyrovnání hodnot ROI regresní přímkou (Zdroj: vlastní zpracování) 

Analýza rentability celkových vložených aktiv 

Z tabulky 16 je patrné, že nejvyšší první diference ukazatele ROA byla v roce 2012,  

kdy hodnota byla 0,103. Tato hodnota odpovídala růstu 606 %. Následující roky 

hodnoty ROA klesaly a s nimi i hodnoty prvních diferencí.  

Tabulka č. 16: Základní charakteristiky ROA (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

i 1 2 3 4 5 6 

y 0,017 0,12 0,099 0,044 0,063 0,058 

1di(y) - 0,103 -0,021 -0,055 0,019 -0,005 

ki(y) - 6,0 0,75 0,44 1,432 0,92 
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V roce 2013 došlo oproti roku 2012 k poklesu o 17,5 %. O rok později se hodnota 

propadla o dalších necelých 56 %. O rok později se hodnota propadla o dalších necelých 

56 %. Výjimkou byl rok 2015, ve kterém došlo proti předchozímu roku k nárůstu  

o 43,2 %. Rok 2016 ale hodnotu prvních diferencí snížil o 7,94 %. 

Průměr meziročních přírůstků dosáhl hodnoty 0,0082. Průměrná změna průměrného 

koeficientu růstu za jednotkový časový interval činila 1,28.  

Pro vyrovnání hodnot byla využita regresní přímka s determinačním indexem  

R
2 

= 0,0009 a tvarem funkce: 

  y = - 0,0006x + 0,069 

Predikce pro rok 2017 je 6,48 %. Vyrovnání hodnot přineslo oproti předchozímu roku 

mírný nárůst. V roce 2012 dosáhla zatím hodnota ROA svého maxima. V dalších letech 

se u hodnot projevoval klesající trend. Výjimkou byl rok 2015. Oproti ROI zde nebyly 

takové výkyvy, ale hodnota šla od roku 2012 do roku 2014 výrazně dolů. Vývoj 

rentability celkových vložených aktiv za období 2011-2016 znázorňuje graf 12. 

 

Graf č. 12: Vyrovnání hodnot ROA regresní přímkou (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Analýza rentability vlastního kapitálu 

V tabulce 17 je pozorovatelný největší nárůst ukazatele ROE v roce 2012, kdy jeho 

hodnota vzrostla o 359 % a první diference dosáhla hodnoty 0,231. Rok 2012 se 

projevil, stejně jako v předchozích ukazatelích rentability, nejvíce úspěšný. Od roku 

2015 se u ukazatele projevuje rostoucí trend. 

Tabulka č. 17: Základní charakteristiky ROE (Zdroj: vlastní zpracování) 

Průměr prvních diferencí vykazoval kladnou hodnotu 0,0184. Průměrná změna 

průměrného koeficientu růstu za jednotkový časový interval vyšla 1,194.  

Pro vyrovnání hodnot byla využita regresní přímka s determinačním indexem  

R
2 

= 0,0061 a tvarem funkce: 

  y = - 0,0035x + 0,1677 

Predikce pro rok 2017 je 14,32 %. V porovnání s rokem 2016 se předpokládá mírný 

pokles. Rok 2012 si stále držel v ukazatelích rentability nejvyšší výnosnost stejně jako  

u rentability vlastního kapitálu. V následujících letech hodnota ROE opět klesala. 

Pokles na rok 2013 činil 34 % a z roku 2013 na rok 2014 tento pokles činil 56 %. 

Situace se zlepšila od roku 2015, kdy hodnota ROE dosáhla necelých 14 %.  

O rok později došlo k dalšímu navýšení a hodnota rentabilit vlastního kapitálu dosáhla 

úrovně 16 %. To bylo po roku 2012 druhým nejlepším výsledkem. 

Vývoj rentability celkového vlastního kapitálu za období 2011-2016 znázorňuje graf 13 

níže. 

 

 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

i 1 2 3 4 5 6 

y 0,0643 0,2952 0,1944 0,085 0,1382 0,1561 

1di(y) - 0,231 -0,101 -0,1094 0,0532 0,0179 

ki(y) - 4,591 0,66 0,437 1,626 1,13 
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Graf č. 13: Vyrovnání hodnot ROE regresní přímkou (Zdroj: vlastní zpracování) 

Analýza rentability tržeb 

Největší nárůst ukazatele ROS byl v roce 2012, kdy první diference dosáhla hodnoty 

0,044. Stejně jako v předchozích ukazatelích rentability v následujících letech hodnoty 

ROS klesaly. Výjimkou byl rok 2015, kde hodnota ROS dosáhla 4,17 %. V roce 2016 

došlo k dalšímu mírnému nárůstu a ukazatel ROS se dostal na hodnotu 4,5 %. 

Tabulka č. 18: Základní charakteristiky ROS (Zdroj: vlastní zpracování) 

Průměr prvních diferencí vykazoval kladnou hodnotu 0,0028. Průměrná změna 

průměrného koeficientu růstu za jednotkový časový interval vyšla 1,08.  

K vyrovnání hodnot byla zvolena regresní přímka s determinačním indexem  

R
2 

= 0,0366 s tvarem funkce: 

  y = - 0,002x + 0,0567 

Predikce pro rok 2017 je 0,0427. Projevovat by se tedy měl klesající trend.  

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

i 1 2 3 4 5 6 

y 0,031 0,075 0,0724 0,0341 0,0417 0,045 

1di(y) - 0,044 -0,026 -0,0383 0,0076 0,0033 

ki(y) - 2,42 0,97 0,47 1,22 1,08 



 

75 
 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Roky 

Vyrovnání hodnot ROS regresní přímkou 

ROS Vyrovnání hodnot trendem

Graf č. 14: Vyrovnání hodnot ROS regresní přímkou (Zdroj: vlastní zpracování) 

Všechny analýzy rentability vedly k závěru, že v roce 2012 hodnoty nabyly svého 

maxima a v následujících letech klesaly. Výjimku tvořily poslední dva analyzované 

roky 2015 a 2016, u kterých se začal opět projevovat rostoucí trend. 

3. Ukazatele zadluženosti 

Zadluženost znamená skutečnost, že podnik využívá k financování aktiv cizí zdroje - 

dluh. Při analýze se využívají položky rozvahy, na jejichž základě se zjistí, do jaké míry 

jsou aktiva firmy financována cizími zdroji. 

Tabulka č. 19: Ukazatele zadluženosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel/Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Celková zadluženost 73,82% 58,69% 48,92% 48,25% 52,77% 61,95% 

Koeficient samofinancování 25,88% 40,97% 50,90% 51,69% 45,49% 37,40% 

Ukazatel celkové zadluženosti je poměr cizího kapitálu a celkových aktiv.  

Ukazatel samofinancování je doplňkový ukazatel k ukazateli celkové zadluženosti. 

Zjišťuje poměr vlastního kapitálu a celkových aktiv. Dohromady s celkovou 

zadlužeností by měl dát hodnotu 1. Z tabulky vyplývá, že tomu tak je. 
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Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Hodnoty tohoto 

ukazatele za jednotlivé roky se mi nepodařilo zjistit z důvodu chybějících nákladových 

úroků ve výkazu zisku a ztráty. 

Podrobnou statistickou analýzu provedu pouze u celkové zadluženosti a ukazatele 

samofinancování. V grafu 15 lze pozorovat průběh těchto dvou ukazatelů. 

 

Graf č. 15: Ukazatele zadluženosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

Analýza celkové zadluženosti 

Z tabulky 20 je patrné, že celková zadluženost byla nejvyšší v roce 2011, kdy její 

hodnota dosahovala asi 74 %. V dalších letech tato zadluženost klesala. Z roku 2011  

na rok 2012 tento pokles činil asi 20,5 %. Rok 2013 zaznamenal pokles o dalších 17 %.  

V roce 2014 byla hodnota celkové zadluženosti téměř stejná jako v roce 2013. Rok 

2015 celkovou zadluženost zvýšil o 4 % oproti předchozímu roku. V roce 2016 pak 

došlo k dalšímu nárůstu celkové zadluženosti o 9 %. 

Tabulka č. 20: Základní charakteristiky celkové zadluženosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

i 1 2 3 4 5 6 

y 73,82% 58,69% 48,92% 48,25% 52,77% 61,95% 

1di(y) - -15,13 -9,77 -0,67 4,52 9,18 

ki(y) - 0,79 0,83 0,99 1,094 1,174 
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K největšímu poklesu celkové zadluženosti došlo v roce 2012, kdy tento propad oproti 

roku 2011 činil 15 %. V dalším roce hodnota poklesla o necelých 10 %. V roce 2014 

byl zatím pokles nejnižší a dosahoval v procentním vyjádření hodnoty 1,4. V tomto roce  

na tom společnost byla nejlépe, protože si skoro 62 % svých výdajů hradila ze svého. 

Rok 2015 s sebou přinesl navýšení celkové zadluženosti o 4,5 %. V roce 2016 se tento 

nárůst navýšil o dalších 9 % a dosáhl hodnoty 62 %. 

Průměrný meziroční pokles hodnoty byl -2,374. Průměrná změna průměrného 

koeficientu růstu za jednotkový časový interval byla 0,966.  

K vyrovnání hodnot byl použit polynom druhého stupně s determinačním indexem  

R
2 

= 0,9948 a tvarem funkce: 

  y = 0,0319x
2
 - 0,2457x + 0,9497 

Predikce pro rok 2017 je 79,29. Projevovat by se tedy měl rostoucí trend celkové 

zadluženosti s hodnotou vyšší o 17,34 % oproti předchozímu roku. Pokud by se tato 

předpověď potvrdila, pro společnost by to nebylo dobré, poněvadž by byla schopná 

hradit pouze 21 % svých závazků z vlastních zdrojů. 

Graf č. 16: Vyrovnání hodnot celkové zadluženosti regresní parabolou (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Analýza ukazatele samofinancování  

Ukazatel samofinancování v průběhu sledovaného období rostl. Nejvyšší hodnoty 

dosáhl zatím v roce 2014. Pokud porovnáme rok 2011 a rok 2014, tak se hodnota  

v průběhu roku 2014 zvýšila o dvojnásobek. Rok 2015 ale zaznamenal pokles o 6 %, 

který pokračoval i v následujícím roce, kde se ukazatel samofinancování dostal  

na hodnotu 37,40 %. V tomto roce se společnost téměř přiblížila roku 2011. 

Tabulka č. 21: Základní charakteristiky ukazatele samofinancování (Zdroj: vlastní zpracování) 

Průměrný meziroční pokles hodnoty byl 2,304. Průměrná změna průměrného 

koeficientu růstu za jednotkový časový interval byla 1,076.  

K vyrovnání hodnot byla použita regresní parabola s determinačním indexem  

R
2 

= 0,9874. Její tvar je: 

  y = -0,0322x
2
 + 0,2461x + 0,0479 

Předpokládaná hodnota pro rok 2017 je 19,28 %.  

Graf č. 17: Vyrovnání hodnot ukazatele samofinancování regresní parabolou (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

i 1 2 3 4 5 6 

y 25,88% 40,97% 50,90% 51,69% 45,49% 37,40% 

1di(y) - 15,1 9,93 0,79 -6,20 -8,09 

ki(y) - 1,58 1,24 1,02 0,88 0,82 
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U ukazatele samofinancování by se tedy měla projevit klesající tendence s hodnotou asi 

19,28 %. Oproti předchozímu roku by to znamenal další pokles o 18,12 %, což by pro 

společnost nebylo vůbec dobré. Zbylé prostředky by si pro financování svých aktivit 

musela půjčit. 

Ze všech analýz zadluženosti vyplývá, že hodnoty celkové zadluženosti klesaly do roku 

2014. Poté začaly naopak růst. Hodnoty ukazatele samofinancování naopak rostly  

do roku 2014 a následně začaly klesat. Po počátečním velkém rozdílu, kdy celková 

zadluženost měla okolo 74 % a ukazatel samofinancování zbylých 26 %, se hodnoty  

v průběhu let více vyrovnaly a měly téměř stejnou hodnotu okolo 50 %. Tuto situaci si 

firma udržela do roku 2014. V následujících dvou letech se situace zhoršila a společnost 

už mírně překonala v tomto ohledu i rok 2012. 

4. Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity nám umožňují zjistit, jak podnik využívá investované finanční 

prostředky a jakým způsobem jsou vázány. V tabulce 22 jsou obsaženy hodnoty obratu 

celkových aktiv podle vzorce (1.32), obratu stálých aktiv podle vzorce (1.33)  

a obratu zásob podle vzorce (1.34). 

Tabulka č. 22: Ukazatele aktivity - obraty (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel/Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat celkových aktiv 0,54 1,61 1,37 1,29 1,51 1,30 

Obrat stálých aktiv 6,81 13,31 15,98 22,42 17,03 13,88 

Obrat zásob 10,60 63,39 34,74 32,98 17,76 10,55 

Z tabulky 22 je patrné, že obrat celkových aktiv se kromě roku 2011 pohyboval 

nad minimální doporučenou hodnotou 1. Lze u něj sledovat také rostoucí tendenci.  

Pro společnost je to dobré do té doby, než přesáhne hodnotu 3, což by mohlo znamenat 

nedostatek majetku v podniku. 

Hodnota obratu stálých aktiv by se neměla dostat pod hodnotu 1, což by znamenalo 

nízké využití výrobních kapacit. Ve sledovaném období k tomu nedošlo. Hodnoty 

naopak prokazovaly rostoucí trend. Od roku 2015 tento ukazatel zažívá mírný pokles. 
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Obrat zásob znamená, kolikrát se ve sledovaném období přemění zásoby na jiné formy 

oběžných aktiv až po prodej výrobků a opětovný nákup zásob. Nejvyšší jeho hodnota 

byla v roce 2012. V dalších letech jeho hodnoty klesaly. 

V grafu 18 jsou zobrazeny hodnoty ukazatelů obratu za období 2011-2016. 

Graf č. 18: Ukazatele obratu (Zdroj: vlastní zpracování) 

V tabulce 23 jsou hodnoty doby obratu zásob podle vzorce (1.35), doby obratu 

pohledávek podle vzorce (1.36) a doby obratu závazků podle vzorce (1.37). 

Tabulka č. 23: Ukazatele aktivity – doby obratu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel/Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Doba obratu zásob 33,98 5,68 10,36 10,91 20,28 34,13 

Doba obratu krát. pohled. 300 62,98 49,95 86,71 63,16 69,64 

Doba obratu krát. závazků 248,14 61,28 71,84 100,1

55 

85,63 141,12 

Ukazatel doby obratu udává, jak dlouho trvá jeden obrat, aby peněžní fondy přešly  

přes výrobky a zboží znovu do peněžní formy. Čím je doba obratu kratší, tím je to  

pro společnost lepší. Z tabulky 23 vyplývá, že největší doba obratu byla v roce 2016.  

Naopak nejnižší hodnotu zaznamenal rok 2012. V roce 2013 a 2014 tato doba obratu 

o něco stoupla a pohybovala se průměrně okolo 11 dní. V roce 2015 se vyšplhala na 20 

dní. 
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Doba obratu krátkodobých pohledávek svědčí o tom, jak dlouho průměrně trvá splacení 

pohledávek. Nejhorší údaj vykázal rok 2011, kdy doba obratu trvala 300 dní.  

V následujících letech se hodnota dostala nejvíce na 87 dní. Nejpříznivějším rokem byl 

rok 2013, kdy doba obratu činila zhruba 50 dní. 

U doby obratu krátkodobých závazků to bylo podobné jako u krátkodobých pohledávek. 

Nejvíce dnů trvalo společnosti dostát svým závazkům vůči dodavatelům na počátku 

založení společnosti v roce 2011. O rok později se situace výrazně zlepšila. V poslední 

době se u hodnot doby obratu krátkodobých závazků projevuje stoupající trend. Změnu 

přinesl rok 2015, kdy tato doba činila 85 dní. V posledním analyzovaném roce 2016 se 

situace opět zhoršila. Společnosti trvalo 141 dnů dostát svým závazkům vůči 

dodavatelům. 

V grafu 19 jsou znázorněny jednotlivé doby obratu za období 2011-2016. 

 

Graf č. 19: Ukazatele doby obratu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Analýza obratu celkových aktiv 

V tabulce 24 jsou uvedeny hodnoty za jednotlivé roky, dále první diference 

a koeficienty růstu. Zatím největší pokles zažila první diference v roce 2013,  

kdy poklesla až na hodnotu -0,24, což představuje asi 15 % oproti minulému roku.  

O rok později sice hodnota stoupla asi o 6 %, ale zůstala nadále v záporných číslech. 

V roce 2015 došlo k nárůstu hodnoty obratu celkových aktiv. Oproti předchozímu roku 
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se zde projevil růst o 17 %. Rok 2016 s sebou přinesl klesající trend. Hodnota klesla  

o 14 %. 

Tabulka č. 24: Základní charakteristiky obratu celkových aktiv (Zdroj: vlastní zpracování) 

Průměr meziročních přírůstků nabyl hodnoty 0,152. Průměrná změna průměrného 

koeficientu růstu za jednotkový časový interval byla 1,192.  

Pro vyrovnání hodnot byl použit polynom třetího stupně s determinačním indexem  

R
2 

= 0,7555 a tvarem funkce: 

  y = 0,045x
3
 - 0,5544x

2
 + 2,0956x - 0,9688 

Predikce pro rok 2017 je 1,97. Vyrovnání pomocí regresní paraboly předpovídá růstový 

trend pro rok 2017. Hodnoty od roku 2012 sice klesaly, ale v letech 2013 a 2014 byl 

pokles minimální. V roce 2015 došlo k nárůstu na hodnotu 1,51. O rok později se 

hodnota dostala na 1,30. Z tvaru grafu 20 lze pozorovat proces ustálení a možný vzrůst. 

Vývoj hodnot obratu celkových aktiv za rozmezí let 2011-2016 znázorňuje graf 20. 

 

Graf č. 20: Vyrovnání hodnot obratu celkových aktiv regresní parabolou (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

i 1 2 3 4 5 6 

y 0,54 1,61 1,37 1,29 1,51 1,30 

1di(y) - 1,07 -0,24 -0,08 0,22 -0,21 

ki(y) - 2,98 0,85 0,94 1,17 0,86 
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Analýza obratu stálých aktiv 

Z tabulky 25 vyplývá, že až na rok 2013, kdy hodnoty první diference a koeficienty 

růstu klesaly, se projevoval rostoucí trend. Od roku 2015 se hodnota prvních diferencí 

zatím pohybuje v záporných číslech. Oproti předchozímu roku zde došlo k poklesu  

o 24 %. Rok 2016 zlepšení nepřinesl a došlo k poklesu o dalších 18,5 %. Pro společnost 

je příznivý rostoucí trend, protože vyšší hodnoty značí efektivní využití majetku  

v podniku. Nízké hodnoty by znamenaly opak, ale při pohledu na tabulku je zřejmé,  

že se hodnoty nedostaly ani jednou pod doporučenou hodnotu 1. 

Tabulka č. 25: Základní charakteristiky obratu stálých aktiv (Zdroj: vlastní zpracování) 

Průměr meziročních přírůstků nabyl hodnoty 1,414. Průměrná změna průměrného 

koeficientu růstu za jednotkový časový interval byla 1,153.  

Pro vyrovnání hodnot byl aplikován polynomem druhého stupně s determinačním 

indexem R
2 

= 0,8923 a tvarem funkce: 

  y = -1,4373x
2
 + 11,573x - 3,8021 

Předpokládaná hodnota pro rok 2017 je 6,7812. Vyrovnání pomocí regresní paraboly 

přineslo snížení o 20,5 %. Od roku 2011 do roku 2014 hodnoty rostly. Zlom nastal 

v roce 2015, od kterého zatím dochází k poklesu. Lze předpokládat, že hodnoty mohou 

klesat i v roce 2017. 

V grafu 21 níže lze vidět rostoucí průběh hodnot obratu stálých aktiv od roku 2011  

do roku 2014 a následný pokles od roku 2015. 

 

 

 

 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

i 1 2 3 4 5 6 

y 6,81 13,31 15,98 22,42 17,03 13,88 

1di(y) - 6,5 2,67 6,44 -5,39 -3,15 

ki(y) - 1,95 1,20 1,40 0,76 0,815 
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Graf č. 21: Vyrovnání hodnot obratu stálých aktiv regresní parabolou (Zdroj: vlastní zpracování) 

Analýza obratu zásob 

Z tabulky 26 vychází, že největší pokles obratu zásob byl v roce 2013. Tento pokles 

činil 45,2 %. Za propadem stál pokles tržeb z roku 2012. Následující rok už pokles činil 

pouze 5 % oproti předcházejícímu roku. V roce 2015 však s sebou přinesl výrazné 

zhoršení. Došlo k poklesu o 46 %. O rok později pokles pokračoval a hodnota obratu 

zásob se dostala na 10,55. Oproti předchozímu roku zde došlo k poklesu o dalších  

40,6 %. 

Tabulka č. 26: Základní charakteristiky obratu zásob (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Průměr meziročních přírůstků nabyl hodnoty -0,01. Průměrná změna průměrného 

koeficientu růstu za jednotkový časový interval byla 0,999.  

Pro vyrovnání hodnot byla zvolena regresní přímka s determinačním indexem  

R
2 

= 0,1355 a tvarem funkce: 

  y = -3,9682x + 42,223 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

i 1 2 3 4 5 6 

y 10,60 63,39 34,74 32,98 17,76 10,55 

1di(y) - 52,79 -28,65 -1,76 -15,22 -7,21 

ki(y) - 5,98 0,55 0,95 0,539 0,594 
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Predikce předpovídá růst o 37 %, kdy se hodnota v roce 2017 zastaví u čísla 14,4456.  

 

Graf č. 22: Vyrovnání hodnot obratu zásob regresní přímkou (Zdroj: vlastní zpracování) 

Analýza doby obratu zásob 

V tabulce 27 jsou zobrazeny hodnoty doby obratu zásob, první diference a koeficienty 

růstu. Největší pokles zaznamenal rok 2012. Bylo to 28 dní, což představovalo 83 %.  

Od roku 2012 se doba obratu mírně zvedala. Od roku 2015 se oproti předchozímu roku 

téměř zdvojnásobila. Nárůst pokračoval i v roce 2016, kdy doba obratu zásob dosáhla 

hodnoty 34 dnů. 

Tabulka č. 27: Základní charakteristiky doby obratu zásob (Zdroj: vlastní zpracování) 

Průměr meziročních přírůstků nabyl hodnoty 0,03. Průměrná změna průměrného 

koeficientu růstu za jednotkový časový interval byla 1,001.  

Pro vyrovnání hodnot byl využit polynom druhého stupně s determinačním indexem  

R
2 

= 0,8497 a tvarem funkce: 

  y = 4,0976x
2
 - 27,394x + 52,956 
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Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

i 1 2 3 4 5 6 

y 33,98 5,68 10,36 10,91 20,28 34,13 

1di(y) - -28,3 4,68 0,55 9,37 13,85 

ki(y) - 0,17 1,82 1,05 1,86 1,68 
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Predikce předpovídá hodnotu zhruba 61,98 dní. Doba obratu zásob by se měla zvýšit  

o 27,85 dní.  

Graf č. 23: Vyrovnání hodnot doby obratu zásob regresní parabolou (Zdroj: vlastní zpracování) 

Analýza doby obratu krátkodobých pohledávek 

Z tabulky 28 vychází, že největší pokles doby obratu krátkodobých pohledávek 

zaznamenal rok 2012. Bylo to 28 dní, což představovalo 83 %. Od roku 2012 doba 

obratu mírně stoupala. 

Tabulka č. 28: Základní charakteristiky doby obratu krátkodobých pohledávek (Zdroj: vlastní 

zpracování) 

Průměr meziročních přírůstků měl hodnotu -46,062. Průměrná změna průměrného 

koeficientu růstu za jednotkový časový interval byla 0,747.  

Pro vyrovnání hodnot byl použit polynom druhého stupně s determinačním indexem  

R
2 

= 0,7408 a tvarem funkce: 

  y = 20,985x
2
 - 178,73x + 412,69 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

i 1 2 3 4 5 6 

y 299,95 62,98 49,95 86,71 63,16 69,64 

1di(y) - -237,02 -13,03 36,76 -23,55 6,48 

ki(y) - 0,21 0,79 1,74 0,73 1,103 
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Predikce předpovídá hodnotu zhruba 189,845 dní. Nárůst podle predikce předpovídá 

výrazný nárůst doby obratu krátkodobých pohledávek. V případě jejího naplnění by se 

jednalo o druhou největší hodnotu po roce 2011. 

 

Graf č. 24: Vyrovnání hodnot doby obratu krátkodobých pohledávek regresní parabolou (Zdroj: 

vlastní zpracování) 

Analýza doby obratu krátkodobých závazků 

Doba obratu krátkodobých závazků má podobný průběh jako doba obratu krátkodobých 

pohledávek. Nejvyšší hodnota byla na počátku vzniku podniku v roce 2011, kdy splatit 

své krátkodobé závazky trvalo společnosti 248 dní. Rok 2012 s sebou přinesl výrazné 

zlepšení. Hodnota se zastavila na 61 dnech. V následujících letech hodnota opět rostla.  

V posledním roce 2014 dosahovala hodnoty 100 dní. Z toho vyplývá, že společnost  

po této stránce zažívala zhoršení a trvalo jí delší dobu dostát svým závazkům. 

Tabulka č. 29: Základní charakteristiky doby obratu krátkodobých závazků (Zdroj: vlastní 

zpracování) 
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Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

i 1 2 3 4 5 6 

y 248,14 61,28 71,84 100,15 85,63 141,12 

1di(y) - -186,86 10,56 28,31 -14,52 55,49 

ki(y) - 0,25 1,17 1,39 0,855 1,648 
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Průměr meziročních přírůstků měl hodnotu -21,404. Průměrná změna průměrného 

koeficientu růstu za jednotkový časový interval byla 0,893.  

Pro vyrovnání hodnot byl použit opět polynom druhého stupně s determinačním 

indexem R
2 

= 0,7192 a tvarem funkce: 

  y = 19,847x
2
 - 151,32x + 346,64 

Předpokládaná hodnota pro rok 2017 je 259,903 dní. Očekává se tedy rostoucí trend, 

který by měl navázat na rok 2016. Při porovnání s rokem 2012, kdy se hodnota oproti 

roku 2011 snížila více než čtyřikrát, a také v důsledku neustálého růstu této doby, tuto 

hodnotu nelze zcela vyloučit. 

Graf 25 zachycuje průběh jednotlivých hodnot od roku 2011 s predikcí pro rok 2017. 

Graf č. 25: Vyrovnání hodnot doby obratu krátkodobých závazků regresní parabolou (Zdroj: 

vlastní zpracování) 

4. Provozní (výrobní) ukazatele 

Provozní ukazatele se uplatňují při vnitřním řízení podniku. Vedení firmy tak může 

sledovat a analyzovat vývoj základní aktivity podniku. Opírají se především o náklady. 

Mezi provozní ukazatele se řadí mzdová produktivita, produktivita DHM a nákladovost 

tržeb. 

V tabulce níže jsou uvedeny provozní ukazatele za období 2011-2016. 
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Tabulka č. 30: Provozní (výrobní) ukazatele (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel/Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mzdová produktivita 1,92 1,74 1,59 1,49 1,63 0,32 

Produktivita DHM 10,93 29,99 25,51 26,26 28,47 33,76 

Nákladovost tržeb 0,98 0,94 0,95 0,98 0,96 1,23 

Mzdová produktivita udává, kolik výnosů připadá na 1 Kč vyplacených mezd. Ukazatel 

by měl vykazovat rostoucí tendenci.  

Produktivita dlouhodobého hmotného majetku vyjadřuje stupeň využití tohoto majetku 

neboli množství výnosů reprodukovaných jednou korunou vloženou do tohoto majetku 

v pořizovacích cenách. Hodnota ukazatele by měla být co nejvyšší. 

Nákladovost výnosů ukazuje zatížení výnosů podniku celkovými náklady. Hodnota 

tohoto ukazatele by měla v čase klesat. 

V grafu 26 jsou znázorněny jednotlivé provozní ukazatele za období 2011-2016. 

Graf č. 26: Provozní ukazatele (Zdroj: vlastní zpracování) 

Analýza mzdové produktivity 

Z tabulky 31 vychází, že největší pokles mzdová produktivita zaznamenala v roce 2016, 

kdy její pokles činil 80,36 %. Naopak zatím největší hodnoty dosáhl tento ukazatel 

v roce 2011, kdy jeho hodnota činila 1,92. Sestupnou tendenci měl ukazatel v letech 
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2013 a 2014, kdy se hodnoty mzdové produktivity pohybovaly průměrně kolem 1,5. 

Rok 2015 naopak zaznamenal mírné zvýšení o 9,4 %. 

Tabulka č. 31: Základní charakteristiky mzdové produktivity (Zdroj: vlastní zpracování) 

Průměr meziročních přírůstků měl hodnotu -0,32. Průměrná změna průměrného 

koeficientu růstu za jednotkový časový interval byla 0,699.  

Pro vyrovnání hodnot byla použita regresní přímka s determinačním indexem  

R
2 

= 0,6234 a tvarem funkce: 

  y = -0,2414x + 2,2924 

Předpokládaná hodnota pro rok 2017 je 0,6026. Očekává se tedy rostoucí trend. 

Graf 27 zachycuje průběh jednotlivých hodnot od roku 2011 s predikcí pro rok 2017. 

Graf č. 27: Vyrovnání hodnot mzdové produktivity regresní přímkou (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

i 1 2 3 4 5 6 

y 1,92 1,74 1,59 1,49 1,63 0,32 

1di(y) - -0,18 -0,15 -0,1 0,14 -1,31 

ki(y) - 0,906 0,914 0,937 1,094 1,96 
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Analýza produktivity DHM 

Ukazatel produktivity DHM dosáhl své nejnižší úrovně v roce 2011. Naopak nejvyšší 

úroveň zaznamenal v roce 2016. S výjimkou roku 2013, kdy hodnota tohoto ukazatele 

klesla o 14,94 %, se projevoval rostoucí trend. Největšího procentního nárůstu dosáhl 

ukazatel v roce 2012, kde tento nárůst činil 174,4 %. 

Tabulka č. 32: Základní charakteristiky produktivity DHM (Zdroj: vlastní zpracování) 

Průměr meziročních přírůstků měl hodnotu 4,566. Průměrná změna průměrného 

koeficientu růstu za jednotkový časový interval byla 1,253.  

Pro vyrovnání hodnot byla použita regresní přímka s determinačním indexem  

R
2 

= 0,5621 a tvarem funkce: 

  y = 3,1531x + 14,782 

Předpokládaná hodnota pro rok 2017 je 36,854. Mělo by tedy dojít k nárůstu  

o 9,1 %. 

Graf č. 28: Vyrovnání hodnot produktivity DHM regresní přímkou (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

i 1 2 3 4 5 6 

y 10,93 29,99 25,51 26,26 28,47 33,76 

1di(y) - 19,06 -4,48 0,75 2,21 5,29 

ki(y) - 2,74 0,85 1,03 1,08 1,19 
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Analýza nákladovosti tržeb 

Ukazatel nákladovosti tržeb vykazoval v analyzovaných letech střídavou tendenci. 

Rostoucí tendence se projevovala v letech 2013, 2014 a 2016. Klesající tendenci naopak 

tento ukazatel měl v letech 2012 a 2015. I přes střídavou tendenci se hodnoty tohoto 

ukazatele od roku 2011 do roku 2015 držely těsně pod úrovní 1. Nejvyšší úrovně dosáhl 

ukazatel v roce 2016, kdy jeho hodnota dosáhla 1,23. 

Tabulka č. 33: Základní charakteristiky nákladovosti tržeb (Zdroj: vlastní zpracování) 

Průměr meziročních přírůstků měl hodnotu 0,05. Průměrná změna průměrného 

koeficientu růstu za jednotkový časový interval byla 1,0465.  

Pro vyrovnání hodnot byla použita regresní přímka s determinačním indexem  

R
2 

= 0,4157 a tvarem funkce: 

  y = 0,0377x + 0,8733 

Předpokládaná hodnota pro rok 2017 je 1,1372. Vyrovnání pomocí regresní přímky by 

mělo přinést snížení hodnoty ukazatele o 7,54 %. 

Graf č. 29: Vyrovnání hodnot nákladovosti tržeb regresní přímkou (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

i 1 2 3 4 5 6 

y 0,98 0,94 0,95 0,98 0,96 1,23 

1di(y) - -0,04 0,01 0,02 -0,02 0,27 

ki(y) - 0,96 1,01 1,03 0,98 1,28 
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2.2.4 Analýza soustav ukazatelů 

Poslední skupinou, která patří do elementárních metod, jsou soustavy ukazatelů. Jejich 

rozdělení jsem uvedl již v první části. V této části bych chtěl rozebrat statistickou 

analýzou Altmanův model, který se řadí do bankrotních modelů. 

Analýza Altmanova modelu (Z-skóre) 

Z-skóre vyjadřuje finanční situaci firmy. Účelem je odlišit firmy, které se blíží bankrotu 

od těch, kterým bankrot nehrozí. 

Tabulka č. 34: Základní charakteristiky Altmanova modelu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z tabulky 34 je patrné, že společnost zažila nejhorší situaci na začátku roku 2011.  

V něm měla finanční problém. V roce 2012 byla hodnota Z-skóre nejvyšší, ale ani zde 

se nedostala přes doporučenou hodnotu prosperity 2,9. V následujících letech se situace 

mírně zhoršila a hodnota Z-skóre se ustálila průměrně kolem hodnoty 2,4. V roce 2015 

se hodnota Altmanova modelu oproti předchozímu roku zvýšila o 5,68 %. Rok 2016 ale 

s sebou přinesl snížení o 13,28 % a hodnota ukazatele tak činila 2,09. 

Průměr meziročních přírůstků měl hodnotu 0,18. Průměrná změna průměrného 

koeficientu růstu za jednotkový časový interval byla 1,119.  

Pro vyrovnání hodnot Z-skóre byla zvolena regresní přímka s determinačním indexem  

R
2 

= 0,0972 a tvarem funkce: 

  y = 0,0919x + 1,8928 

Předpokládaná hodnota pro rok 2017 je 2,5361. Oproti předchozím rokům se jedná  

o značný nárůst. Když se tato hodnota srovná zatím s nejúspěšnějším rokem 2012,  

kdy hodnota dosáhla 2,76, tak se predikce pro rok 2017 pohybuje o pouze 8,11 % níže. 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

i 1 2 3 4 5 6 

y 1,19 2,76 2,55 2,29 2,41 2,09 

1di(y) - 1,57 -0,21 -0,26 0,13 -0,32 

ki(y) - 2,32 0,92 0,90 1,06 0,87 
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Pokud si společnost bude i nadále držet stávající tempo růstu tohoto ukazatele, tak je 

možné v nejbližších letech opět očekávat dosažení pásma prosperity. 

Graf 30 zobrazuje průběh hodnot Z-skóre. 

 

Graf č. 30: Vyrovnání hodnot Altmanova modelu regresní přímkou (Zdroj: vlastní zpracování) 

Analýza IN 05 

Snahou tohoto modelu je vyhodnotit finanční zdraví českých firem v českém prostředí. 

Stejně jako Altmanův model, je i model IN vyjádřen rovnicí, v níž jsou zařazeny 

poměrové ukazatele zadluženosti, rentability, likvidity a aktivity. Každému z těchto 

ukazatelů je přiřazena určitá váha.  

Tabulka č. 35: Základní charakteristiky IN 05 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z tabulky 35 můžeme vidět, že společnost zažila nejhorší situaci na začátku roku 2011.  

Stejně jako u Z-modelu se i do tohoto ukazatele promítl finanční problém. V roce 2012 

byla hodnota Z-skóre nejvyšší a přiblížila se dokonce doporučené hranici 1,6.  

0,00

1,00

2,00

3,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Roky 

Vyrovnání hodnot Altmanova modelu regresní 
přímkou 

Altmanův model Vyrovnání hodnot trendem

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

i 1 2 3 4 5 6 

y 0,60 1,42 1,35 1,00 1,05 0,92 

1di(y) - 0,83 -0,07 -0,36 0,05 -0,13 

ki(y) - 2,38 0,95 0,74 1,05 0,88 
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V následujících letech se situace zhoršila. V roce 2013 hodnota IN 05 klesla 

o 4,93 %. V následujících letech se hodnota ukazatele ustálila průměrně kolem hodnoty 

1. K mírnému zlepšení došlo v roce 2015. Následující rok ale došlo opět k poklesu  

a ukazatel IN 05 se tak po roce 2011 dostal opět pod hranici 1.  

Průměr meziročních přírůstků měl hodnotu 0,064. Průměrná změna průměrného 

koeficientu růstu za jednotkový časový interval byla 1,0893.  

Pro vyrovnání hodnot IN 05 byla zvolena regresní přímka s determinačním indexem  

R
2 

= 0,0005 a tvarem funkce: 

  y = 0,0038x + 1,0437 

Předpokládaná hodnota pro rok 2017 je 1,0703. Oproti předchozímu roku se jedná  

o nárůst 16,34 %. 

Graf 31 zobrazuje průběh hodnot IN 05. 

Graf č. 31: Vyrovnání hodnot IN 05 regresní přímkou (Zdroj: vlastní zpracování) 

Analýza Tafflerova modelu 

Tafflerův model sleduje riziko bankrotu společnosti.  Firmy s malou pravděpodobností 

bankrotu mají hodnotu 1,6 a více. Naopak hodnota pod hranicí 0,2 může signalizovat 

hrozící bankrot. Model využívá čtyři poměrové ukazatele. 
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V tabulce níže jsou uvedeny základní charakteristiky pro tento ukazatel za období 2011- 

2016. 

Tabulka č. 36: Základní charakteristiky Tafflerova modelu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Z tabulky 36 můžeme vidět, že společnost zažila nejhorší situaci na začátku roku 2011.  

V roce 2012 byla hodnota Tafflerova modelu nejvyšší. V následujících letech se situace 

postupně zhoršila. V roce 2013 hodnota IN 05 klesla o 5,1 %. O rok později o dalších 

20 %. Rok 2015 přinesl mírný zvýšení o 1,67 %. V roce 2016 hodnota IN 05 naopak 

klesla o 9,68 % a dosáhla zatím druhé nejhoršího umístění po roce 2011. 

Průměr meziročních přírůstků měl hodnotu 0,042. Průměrná změna průměrného 

koeficientu růstu za jednotkový časový interval byla 1,099.  

Pro vyrovnání hodnot Tafflerova modelu byla zvolena regresní přímka s determinačním 

indexem R
2 

= 0,0216 a tvarem funkce: 

y = 0,0123x + 0,5678 

Předpokládaná hodnota pro rok 2017 je 0,6539, což je o 16,77 % více než v roce 2016. 

Graf č. 32: Vyrovnání hodnot Tafflerova modelu regresní přímkou (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

i 1 2 3 4 5 6 

y 0,35 0,79 0,75 0,60 0,62 0,56 

1di(y) - 0,44 -0,04 -0,15 0,01 -0,06 

ki(y) - 2,27 0,95 0,81 1,02 0,91 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ  

V  této části diplomové práce nejdříve popíšu program ve verzi 1.0 vytvořený 

v prostředí Microsoft Office Excel. Dále zhodnotím finanční analýzu firmy Atos IT 

Solutions and Service, s.r.o., doporučím řešení a zmíním přínosy pro tuto společnost. 

3.1 Program vytvořený v prostředí Microsoft Office Excel  

Společnost Atos IT Solutions and Services nevlastní žádný program pro výpočet 

finanční analýzy, který by poskytl přehledný celek ekonomických ukazatelů  

a vývojových grafů. Návrh a tvorba tohoto programu by měla proto uživateli přinést 

maximální pohodlí pro automatickou správu a minimum ruční práce. Samotný program 

byl vytvořen za použití programovacího jazyka Visual Basic for Applications (VBA). 

Jeho cílem je nabídnout uživatelům rychlý přehled dosavadního vývoje finanční situace  

a hospodaření podniku. Samotné účetní výkazy, se kterými program pracuje, byly 

získány v rámci výročních zpráv ve formátu pdf. Musely být proto převedeny  

do vhodné formy pro tabulkové zpracování. Během této konverze nedošlo k žádnému 

narušení dat. 

Program v aktuální verzi 1.0 počítá absolutní, rozdílové, poměrové ukazatele  

a souhrnné indexy hodnocení. U poměrových ukazatelů lze spočítat ukazatele likvidity, 

rentability, aktivity, výrobní a zadluženosti. U všech ukazatelů je možno také zobrazit 

grafy. Další možností programu je statistická analýza. V ní jsou použity grafy, které 

znázorňují aktuální vývoj jednotlivých ukazatelů a predikce jejich hodnot pro rok 2017. 

Samotné grafy jsou vyrovnány parabolickým trendem, určitým stupněm polynomu  

a regresní přímkou. Další možností programu je zobrazení ukazatelů v pdf pro tisk.  

Pro management byla vytvořena možnost vygenerování power pointové prezentace, 

kterou si uživatel může dále podle sebe upravit. 

Výhodou programu je víceúrovňová administrace. Program má ve výchozím stavu 

jednoho super administrátora, který určuje ostatním administrátorům přístupová práva 

ke konkrétním listům. V jeho kompetenci je také modifikovat nebo případně smazat 

administrátory a zamezit jim tak přístup do programu. Super administrátor také 

monitoruje své časy přihlášení a aktivitu administrátorů. Uživatelskou aktivitu mají  

v kompetenci administrátoři. Super administrátor má přístup do sekce  
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pro administrátory, proto může měnit tamější údaje i on. Ve své sekci přidává další 

uživatele a tajné listy, což administrátoři nevidí. Vytvoří-li administrátor nový list, 

super administrátorovi se tento název zobrazí v tabulce existujících listů. Pokud super 

administrátor smaže list, nebude tento list už přístupný. Program zahlásí chybu tehdy, 

pokud jej administrátor ze svého seznamu ručně nevymaže. 

Administrátoři mají ve své kompetenci přístup do větší části programu. Mohou také 

monitorovat aktivitu uživatelů. Jejich přihlašovací údaje má pod svou kompetencí super 

administrátor, který jim přiděluje jména i hesla. V případě většího množství uživatelů, 

je třeba určit více administrátorů, kteří si rozdělí správu těchto uživatelů. Uživatele 

vytvořené samotným super administrátorem spravuje pouze on sám. 

Program ve verzi 1.0 dále monitoruje úspěšná přihlášení jednotlivých uživatelů. Je zde 

také možnost vyčistit paměť těchto přihlášení. Dále jsou k dispozici dva druhy mazání – 

hromadné nebo postupné po jednotlivých záznamech. Tato možnost je u administrátorů  

a uživatelů. Program dále přidává nové listy, které se ukládají do pole listů. Listy je 

nejprve nutno vytvořit klasickým způsobem přes dolní lištu v programu Microsoft 

Office Excel. V případě, že správci právě vytvořený list přidají do tabulky s názvy listů 

ručně, bude tento list k dispozici ihned a daný správce jej bude moci přiřadit 

uživatelům. Pokud tak neučiní, bude při dalším přihlášení nově vytvořený list 

automaticky načtený do aktualizované tabulky s názvy listů a bude se s ním moci dále 

pracovat. 

Při otevření souboru uvidí každý uživatel úvodní přihlašovací stranu, kde se musí 

autorizovat přes tlačítko „Přihlásit se“. V opačném případu jej program nikam nepustí.  

Modifikace částí programu je zakázána. Samotný kód je chráněn heslem.  

 

Obrázek č. 7: Úvodní tlačítko pro přihlášení (Zdroj: vlastní zpracování) 

Po kliknutí na tlačítko „Přihlásit se“ se objeví přihlašovací okno, kde je potřeba zadat 

ID uživatele s jeho heslem. Pokud uživatel napíše špatné ID nebo heslo, program jej  

na to upozorní. V případě, že je uživatelovo ID nebo heslo zadáno třikrát chybně, 

program se ukončí. Na obrázku 8 lze vidět přihlašovací okno, na kterém se nachází dvě 

tlačítka. Tlačítko „Přihlásit se“ pustí uživatele do oblasti, kde má přístupová práva. 

Tlačítko „Smazat“ umožňuje vymazat chybně zadané údaje. 
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Obrázek č. 8: Přihlašovací okno (Zdroj: vlastní zpracování) 

Na obrázku 9 lze pozorovat zadání chybných údajů. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9: Neúspěšné přihlášení (Zdroj: vlastní zpracování) 

Obrázek 10 naopak ukazuje úspěšné přihlášení. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 10: Úspěšné přihlášení (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Uživatel je přivítán hláškou „Vítejte“ a následně přesměrován do patřičné přístupové 

části. Jedná-li se o uživatele, zobrazí se na dolní liště názvy listů, do kterých má přístup. 

Pokud se přihlašuje administrátor, bude přesměrován do administrace. V případu super 

administrátora jej program přesměruje do hlavní administrace. 

Následující obrázek 11 znázorňuje, jak to vypadá v administrační části, když se uživatel 

úspěšně přihlásí. Program jeho jméno vyhledá a zobrazí na všech listech, kde má tento 

uživatel přístup. Rovněž se načtou i další funkce i s odhlášením z programu. 

 

Obrázek č. 11: Přihlášený uživatel (Zdroj: vlastní zpracování) 

Každý list, se kterým se v programu dále pracuje, obsahuje tlačítko „Menu“, které  

při kliknutí otevře hlavní nabídku s možnostmi.  

 

 

Obrázek č. 12: Tlačítko menu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Následně se zobrazí hlavní program. K dispozici je šest tlačítek s rozdílnými funkcemi. 

Nacházejí se v levé části programového okna. V pravé části si uživatel může zvolit,  

zda chce rozbalit výkazy zisku a ztráty nebo rozvahu. Program umožňuje filtrovat 

možnosti podle jednotlivých let. Lze například zobrazit rozvahu z roku 2011.  

Ve výchozím stavu jsou oba tyto účetní výkazy skryty. 
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Obrázek č. 13: Hlavní menu programu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Při výběru možnosti „Výpočet ukazatelů“ se zobrazí podokno, které uživateli umožní 

výběr ukazatelů k výpočtu. 

Na obrázku 14 lze vidět podokno při výběru první možnosti z hlavního menu. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 14: Výpočet ukazatelů (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Je zde také možnost vybrat všechny ukazatele zatržením „Označit vše“. K výpočtům 

ukazatelů dojde při stisknutí tlačítka „Vypočítat ukazatele“. Tlačítkem „Zavřít“ se 

uživatel dostane zpět do hlavní nabídky. 

Druhou možností je „Vymazat vypočtená data“. Při tomto výběru se smažou všechna 

vypočtená data na všech listech zároveň. 

Při výběru „Vykreslení grafů“ se zobrazí nabídka s dalšími možnostmi. Stejně jako  

u výpočtů ukazatelů, tak i zde si může uživatel vybrat konkrétní ukazatel, ke kterému  

si nechá v tomto případu vykreslit graf. I zde je možnost vybrat všechny ukazatele 

pomocí „Označit vše“ a následně zvolit „Vykreslit grafy“. V tomto případu se vykreslí 

grafy všech ukazatelů. Podmínkou ale je, aby daný uživatel měl práva ke všem listům.  

Pokud má například uživatel Honza přístup pouze k rozdílovým ukazatelům, tak tlačítka 

menu sice zůstávají jednotná pro všechny uživatele, ale vypočítají se ty údaje a vykreslí 

ty grafy, ke kterým má přístup. V ostatních případech se nic nestane. Vykreslí se pouze 

grafy těch ukazatelů, u kterých byly dříve vypočítány hodnoty. V opačném případu je 

uživatel na tento fakt upozorněn a grafy se nevykreslí. 

Obrázek 15 ukazuje podokno při výběru „Vykreslení grafů“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 15: Vykreslení grafů (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Další možnost z hlavního menu je volba „Smazat grafy“. Při této činnosti dojde  

ke smazání všech grafů, které byly zobrazeny. 

Poslední dvě možnosti jsou „Zobrazit účetní výkazy“ a „Skrýt všechny účetní výkazy“.  

První z nabízených zobrazí účetní výkazy podle zadaných preferencí. Základními 

dvěma výkazy, ze kterých program čerpá, jsou výkaz zisku a ztráty a rozvaha. Lze je 

také, jak už bylo zmíněno při představení hlavního menu, filtrovat podle jednotlivých 

let. Podle výběru se rozbalí nové listy s patřičnými výkazy. Na jednom listu je právě 

jeden účetní výkaz. 

Druhá možnost skryje všechny rozbalené účetní výkazy. V případu, že si nechal 

uživatel zobrazit například pouze rozvahu let 2011 a 2012, skryjí se pouze rozvahy  

za tato dvě období. Rozvahy ostatních let spolu s výkazem zisku a ztráty zůstanou 

automaticky nepřístupné. 

3.2 Celkové shrnutí analýz společnosti Atos IT Solutions and 

Services, s.r.o. 

V této kapitole zrekapituluji provedené analýzy u jednotlivých ukazatelů společnosti 

Atos. 

Analýza rozdílových ukazatelů pro ukazatele čistého pracovního kapitálu z pohledu 

manažera ukázala pokles pro rok 2017. Čistý pracovní kapitál se od roku 2011 měnil. 

Ještě v letech 2012 a 2013 zažíval úpadek. Od roku 2014 jeho hodnoty rostly. V roce 

2015 tento ukazatel zaznamenal opět pokles. Rok 2016 přinesl zlepšení. Pokles je 

předpokládán i u čistého pracovního kapitálu z pohledu investora. Zde ukazatel rostl  

do roku 2014. V roce 2015 naopak zaznamenal snížení. Rok 2016 ale přinesl zlepšení. 

Opačná situace byla u čistých pohotových prostředků. Za období 2011-2013 hodnoty 

stoupaly. Následně ale zažily úpadek. Předpověď pro rok 2017 je dokonce záporná. 

Poukazuje to na fakt, že hodnota krátkodobých a okamžitě splatných závazků je vyšší, 

než dostatečně likvidní majetek podniku, kterým by měly být tyto závazky kryty. 

U čistého peněžně – pohledávkového finančního fondu prostředků se projevoval 

střídající rostoucí a klesající trend. Pro rok 2017 se očekává pokles.  
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U analýzy ukazatelů likvidity nebyla situace příliš uspokojivá. V případu okamžité 

likvidity dosáhla společnost doporučené hodnoty v roce 2011. V následujících letech 

hodnoty překračovaly doporučenou hranici 1,1. Predikce pro rok 2017 předpokládá 

hodnotu 1,2. Ukazatel by tak měl dosáhnout doporučené hodnoty. Obdobná situace byla 

za celé sledované období u pohotové likvidity. U tohoto ukazatele ale predikce  

pro rok 2017 předpovídá zhoršení. Zatím nejúspěšnějším rokem byl rok 2016, kdy se 

hodnota ustálila kolem 1,51, což téměř odpovídalo doporučené hranici. 

Běžná likvidita měla optimální hodnoty v letech 2011, 2014, 2015 a 2016. V letech 

2012 a 2013 byly hodnoty příliš vysoké a docházelo ke zbytečně drahému financování. 

I když ukazatele rentability nedosahovaly ani v jednom sledovaném roce záporných 

hodnot, jejich situace nebyla zcela optimální. Zatím nejlepším rokem byl rok 2012.  

Od tohoto roku jednotlivé ukazatele rentability klesaly a jejich predikce pro rok 2017, 

kromě ukazatele ROA, nepředpokládá změnu. 

Ukazatele zadluženosti se v průběhu let dostaly do pozitivních hodnot. Při analýze 

celkové zadluženosti byl pro společnost problémový rok 2011. Celková zadluženost zde 

dosahovala téměř 74 %. Společnost byla nucena, vzhledem ke vzniklé situaci, využít 

mimořádných úvěrů. V následujících letech podnik dokázal snížit hodnotu této 

zadluženosti o 25 %. Predikce pro rok 2017 předpokládá nárůst celkové zadluženosti  

o 17 %. Koeficient samofinancování měl naopak rostoucí tendenci do roku 2014. V roce 

2015 začal klesat, což pro společnost znamenalo vyšší celkovou zadluženost.  

V posledním roce 2016 byl podnik schopen financovat své aktivity  

z 37 % pomocí vlastních zdrojů. Na základě predikce by se hodnota samofinancování 

měla snížit na 19,28 %. 

V rámci analýzy ukazatelů aktivity byly počítány 2 kategorie - ukazatele obratu  

a ukazatele doby obratu. Hodnoty obratu celkových aktiv, obratu stálých aktiv a obratu 

zásob se pohybovaly nad doporučenou minimální hodnotou. Pozitivní je předpokládaný 

růst v roce 2017 u těchto ukazatelů. Výjimku tvoří obrat stálých aktiv, kde by hodnota 

měla mírně klesnout. Průběh této skupiny ukazatelů měl vzestupnou tendenci do roku 

2013. Od roku 2014 hodnoty těchto ukazatelů zažily úpadek. Ukazatele doby obratu 

měly podobnou tendenci. Nejvyšší hodnotu nabyly v roce 2011. V letech 2012 a 2013 

se jejich hodnoty snížily. Oproti skupině obratů, ale došlo v roce 2014 opět k nárůstu. 

Tato situace nebyla pro společnost příznivá. Predikce pro tuto skupinu nepředpokládá 
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pozitivní změnu ani v roce 2017. Nejhorší odhad je pro dobu obratu krátkodobých 

závazků. Podle výpočtu by se hodnota tohoto ukazatele měla vrátit až do roku 2011, 

kdy činila zhruba 300 dní.  

Poslední rozebíranou skupinou byly souhrnné indexy. Zaměřil jsem se na tři hlavní 

modely. První z nich je Altmanův model, který vyjadřuje finanční situaci firmy. 

Pomineme-li rok 2011, tak od roku 2012 dále jeho hodnota rostla. V roce 2014 sice 

hodnota Altmanova modelu zažila mírný pád, ale v roce 2015 jeho hodnota vzrostla. 

Predikce pro rok 2017 předpovídá hodnotu 2,54, což se opět přiblížilo pásmu 

prosperity. 

Index 05 vyhodnocuje finanční zdraví českých firem. V průběhu let se ukazatel držel  

pod doporučenou hranici 1,6. Nejlepší hodnotu tohoto ukazatele měla společnost v roce 

2012, kdy dosáhla 1,42. Predikce pro rok 2017 předpokládá oproti předchozím třem 

rokům růst. Hodnota by měla být kolem 1,07. 

Tafflerův model nedosáhl za celé sledované období doporučené hranice 1,6 a více. 

Hodnota se naopak pohybovala pod úrovní 1. Znamená to, že firma není přímo 

ohrožena bankrotem. Predikce pro rok 2017 předpokládá růstový trend, který 

s hodnotou 0,6539 překonává předešlé tři roky. 

Z provedených analýz lze vidět, že ani mezinárodní společnost s tolika zaměstnanci 

neměla při svém zakládání v České republice jednoduché začátky. Jak už bylo řečeno, 

zatím nejúspěšnějším rokem byl pro společnost rok 2012, ve kterém se po počátečních 

obtížích ve všech oblastech analýzy projevovaly pozitivní hodnoty. V následujících 

dvou letech se situace v závislosti na typu ukazatele zlepšila nebo zhoršila. Analýza 

byla prováděna za šest roků. Je obtížné předpovídat, jak se bude u těchto ukazatelů 

situace vyvíjet za pár let. Některým ukazatelům nevyšly optimální hodnoty.  

Dle Altmanova modelu, který vypovídá o finanční situaci ve firmě a statisticky dokáže 

předpovídat finanční krach firmy, se během jednotlivých analyzovaných let jeho 

hodnoty pohybovaly v neutrální zóně, která nepoukazuje na vážné finanční problémy. 

Podle predikce by měla zároveň hodnota  v následujícím roce překročit doporučenou 

hodnotu 2,54 a přiblížit se tak pásmu prosperity.  

Pokud bude společnost i nadále uskutečňovat správná rozhodnutí, tak nepředpokládám, 

že by měla nějaké problémy udržet se na trhu. I když působí na globálním poli plném 
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silných soupeřů, tak už skutečnost, že se dostala tam, kde se v současné době nachází, 

z ní činí mezinárodního hráče schopného plně konkurovat ostatním soupeřům. 

3.2.1 Doporučení pro společnost 

Hlavní doporučení pro společnost je, aby nadále pokračovala ve výhodných 

celosvětových partnerstvích s ostatními velkými firmami v oblasti obchodu a IT. Ty ji 

udrží na poli velkých hráčů a zajistí jí, že stále bude mít vedle sebe někoho, kdo ji 

potáhne nahoru. 

Podle ukazatelů rentability, doby obratu zásob a obratu závazků jsou zde možnosti 

k rozšíření investic v souvislosti se současnými činnostmi, jako jsou například 

technologie a servis.  

Dalším doporučením pro společnost je zaměřit se na ukazatele doby obratu 

krátkodobých závazků. U tohoto ukazatele se předpokládá rostoucí trend. Společnosti 

trvá dlouhou dobu splacení svých závazků. Tento problém souvisí s likviditou, která 

v posledních letech nedosahuje doporučených hodnot.  

Společnosti bych také doporučil podniknout kroky ke snížení celkové zadluženosti, 

která se od roku 2014 neustále zvětšuje. Snížením tohoto ukazatele by došlo ke zvýšení 

hodnot koeficientu samofinancování. Ukazatele zadluženosti by tak dosahovaly 

optimálního vyváženého poměru a společnost by byla v tomto ohledu stabilnější.  

3.2.2 Přínosy pro společnost 

Diplomová práce vytváří přehled o hospodaření společnosti za období 2011-2016. 

Pomocí stanovených prognóz, které využívají statistické metody, práce odhaluje 

možnou situaci i pro následující rok. Díky této možnosti, kterou program obsahuje, se 

může společnost zaměřit na kritické ukazatele, u kterých program předpovídal 

nepříznivou prognózu. 

Hlavním přínosem pro společnost je vytvořený program se schopnostmi rychlých 

výpočtů jednotlivých ukazatelů finanční analýzy, zobrazení příslušných grafů a účetních 

výkazů. Výhodou navrhnutého řešení je, že program je součástí kancelářského balíku 

Microsoft Office, který společnost Atos IT Solutions and Services využívá pro tvorbu 

firemních dokumentů a podkladů. Společnost tak nebude muset vynaložit náklady  

na jeho pořízení. 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo provedení finanční analýzy společnosti Atos IT 

Solutions and Services, s.r.o. s následnou statistickou analýzou ekonomických 

ukazatelů. Výstupem této práce je softwarové řešení, které napomáhá při výpočtech 

daných ukazatelů. Přispívá k lepšímu přehledu o situaci ve společnosti. Práce byla 

rozdělena do tří částí. 

V první části jsem se zabýval teoretickými podklady, které mi umožnily výpočty  

pro druhou část. Stěžejní částí bylo zaměření se na finanční analýzu - její metody, 

rozbor jednotlivých ekonomických ukazatelů a jejich výpočtů. Druhým tématem byly 

statistické metody. Konkrétně se jednalo o regresní analýzu a časové řady. 

Ve druhé části jsem představil společnost Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 

Společnost byla podrobena analýze jednotlivých ekonomických ukazatelů s následnou 

aplikací statistických metod, kterými byla regresní analýza  

a časové řady. Výpočty byly prováděny za období 2011-2016 a to dvěma způsoby. 

Nejprve byly ukazatele vypočítány ručně a následně tyto hodnoty ověřil program.  

Na základě těchto výpočtů ekonomických ukazatelů bylo možné ohodnotit stávající 

situaci společnosti. Díky statistickým metodám bylo také možné pozorovat 

pravděpodobný vývoj jednotlivých ukazatelů pro následující rok. 

Poslední část jsem věnoval vlastním návrhům řešení. V první kapitole byly rozebrány 

funkce vytvořeného programu pro oddělení Consulting pro výpočet finanční analýzy. 

Samotný program funguje na podobné bázi jako program, který byl vytvořen  

pro vývojářské oddělení společnosti Atos v Brně. Byl zde uveden i jednoduchý popis  

a návod, jak program používat. Druhá kapitola se zabývala celkovým shrnutím výsledků 

provedené finanční analýzy. Byly zmíněny i návrhy na doporučení, které by mohly 

společnosti pomoci. Nechyběly ani přínosy této práce pro společnost. 

Myslím si, že se mi vytyčený cíl podařilo splnit. 
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