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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na vytvoření programu umožňující výpočet vybraných 

ekonomických ukazatelů společnosti Arbela s.r.o. Práce je rozdělena na teoretickou a 

praktickou část.  

Obsahem teoretické části je popis jednotlivých metod a postupů finanční analýzy, dále 

popis principů časových řad a regresní analýzy. V praktické části je prezentován 

vytvořený program umožňující výpočet vybraných ekonomických ukazatelů společnosti 

Arbela s.r.o. Tyto ukazatele jsou následně zhodnoceny a je určen předpokládaný vývoj 

společnosti na další období. V závěru práce jsou navržena řešení pro případné zlepšení 

ekonomické situace podniku.  

Abstract 

The diploma thesis is focused on the creation of a program enabling calculation of 

selected economic indicators of Arbela s.r.o. The thesis is divided into a theoretical and 

practical part.  

The content of the theoretical part is a description of individual methods and procedures 

of financial analysis, description of principles of time series, and regression analysis. In 

the practical part, the program created to calculate the selected economic indicators of the 

company Arbela s.r.o. is presented. These indicators are subsequently evaluated and 

foreseeable development of the company is determined for the future. At the end of the 

thesis, solutions for possible improvement of the economic situation of the company can 

be found. 
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ÚVOD 

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolil Matematické a statistické metody pro 

podporu vývoje softwarových aplikací, jelikož jsou postupem doby čím dál více 

posuzovány ukazatele finanční analýzy, jejímž porovnáváním chtějí jednotlivé 

organizace zvýšit svoji efektivnost. Hlavním úkolem je vytvořit program, který umožňuje 

výpočet vybraných ekonomických ukazatelů, a tudíž usnadňuje a zefektivňuje práci 

s nejvýznamnějšími účetními výkazy. Finanční analýza je aplikována na firmu Arbela 

s.r.o., tedy organizaci, ve kterém jsem během studia vykonával praxi. Arbela s.r.o. je 

profesionální brněnská firma na praní a čištění oděvů. Jako nástroj pro finanční analýzu 

by mi měly posloužit jednotlivé ekonomické ukazatele právě firmy Arbela s.r.o., na 

jejichž základě budu schopen této společnosti navrhnout jistá opatření ke zlepšení 

ekonomické situace. Toho chci docílit vhodnou aplikací statistických metod časových řad 

společně s regresní analýzou.  

Finanční analýza vychází z finančních podkladů každé organizace, kdy se jedná 

o důležité nebo v rámci jiných oblastí praxe mnohdy i nevýznamné informace. Díky 

takové analýze jsme schopni odhalit nejen příčiny problémů, které podnik může v danou 

chvíli mít, ale je možné také vcelku přesně odhadnout předpokládaný budoucí vývoj 

hodnot jednotlivých ukazatelů. To vše na základě průběhu a informací z let minulých. 

Nicméně samotný odhad už tak jednoduchý není, jelikož jsou hodnoty ukazatelů 

ovlivňovány nejrůznějšími faktory, jako například chováním konkurence, vývojem trhu, 

či vlivem státní politiky.  

Jak již bylo řečeno, v první části se zaměřím na teoretická východiska analýzy 

ekonomických ukazatelů s využitím časových řad a regresní analýzy. Tyto informace 

následně použiji v části praktické, kdy budu analyzovat jednotlivé ukazatele podniku na 

základě již vytvořeného softwaru. Jako hlavním zdroj informací o firmě budu brát 

rozvahy a výkazy zisků a ztrát za 8 let během roků 2009 až 2016. Z těchto údajů poté 

vytvořím časové řady, na které potom aplikuji regresní analýzu. Následně bych měl být 

schopen stanovit hodnoty jednotlivých ukazatelů do následujících let. V závěrečné části 

se pokusím o srovnání dosažených výsledku s oborovou konkurencí, kde bychom mohli 

vyčíst slabší a silnější stránky mnou analyzované společnosti. 



11 

 

Stěžejní částí mojí práce je navržení programu v prostředí Microsoft Excel 2016 pomocí 

programovacího jazyka Visual Basic for Applications (VBA), který usnadní tvorbu 

finanční analýzy jakékoli organizace, v našem případě však zejména firmy Arbela s.r.o.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUP ZPRACOVÁNÍ 

Cílem diplomové práce je uplatnění statistických metod pro podporu vývoje software 

v organizaci Arbela s.r.o, určeného pro výpočet hodnot vybraných ekonomických 

ukazatelů. Software je vytvořen v rámci programovacího jazyka Visual Basic for 

Applications (VBA) v prostředí Microsoft Excel 2016. Vytvořená aplikace bude zároveň 

využívat také některé matematické metody pro práci s tabulkami, které jsou součástí výše 

zmiňovaného prostředí MS Excel 2016, nicméně dominantnější zastoupení mají 

statistické metody, jelikož díky nim budeme schopni u zkoumaných ukazatelů určit jejich 

trendy vývoje s prognózou do budoucnosti. Vytvořená softwarová aplikace bude sloužit, 

jak pro výpočet hodnot nejzkoumanějších ekonomických ukazatelů, tak pro následné 

operace s důležitými daty v rámci účetnictví zvoleného podniku.  

Při zkoumání ekonomického situace organizace se budu nejvíce zaměřovat na poměrové 

ukazatele, mezi které patří mimo jiné ukazatele rentability, aktivity, zadluženosti nebo 

likvidity. Mým dílčím cílem je zároveň pomocí této analýzy identifikovat potenciální 

riziková nebo vyloženě slabá místa v hospodaření společnost a doporučit ji různé návrhy 

na zlepšení hospodaření. 

Metody a postupy zpracování 

Hospodářská situace organizace bude hodnocena na základě využití metod finanční 

analýzy. Finanční analýzou budou zpracovány ekonomické ukazatele, vypočítané 

z poskytnutých účetních výkazů společnosti, kterými jsou rozvahy a výkazy zisků a ztrát 

z let 2009 až 2016. Pomocí těchto ukazatelů lze již určit ekonomický stav společnosti, 

vývoj minulých let, popřípadě vyslovit závěry a návrhy na zlepšení hospodářské situace. 

Následně bude předpovězen budoucí vývoj pomocí použití regresní či korelační analýzy 

a časových řad. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Kapitola teoretických východisek se dělí na 2 dílčí části. První se zaměřuje na vybrané 

ukazatele finanční analýzy a ve druhé části se zabývá regresní analýzou a časovými 

řadami pro analýzu právě vybraných ukazatelů. 

1.1 Finanční analýza 

Finanční analýza je nástroj, který poskytuje managementu společnosti dostatek kvalitních 

informací pro různá operativní, taktická i strategická rozhodnutí. Dále lze díky ní 

dokonale posoudit minulý, současný i budoucí stav hospodaření podniku. O výsledky 

finanční analýzy se vedle managementu společnosti zajímají také akcionáři společnosti, 

banky, obchodní věřitelé, odběratelé, zaměstnanci a řada jiných subjektů (1). 

Základním zdrojem dat pro finanční analýzu jsou informace jednak z finančního 

účetnictví, ale i informace z vnitropodnikového účetnictví, peněžního a kapitálového trhu 

(1). 

Mezi hlavní finanční výkazy firmy patří: 

• rozvaha, 

• výkaz zisku a ztrát, 

• výkaz cash flow. 

Ukazatelé se dělí podle účelu a typu dat, která analýza využívá, na: 

1. analýza stavových (absolutních) ukazatelů 

• horizontální analýza (analýza trendů), 

• vertikální analýza (procentní rozbor), 

2. analýza rozdílových ukazatelů (fondů finančních prostředků) 

• čistý pracovní kapitál, 

• čisté pohotové prostředky, 

• čistý peněžně pohledávkový fond, 
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3. analýza poměrových ukazatelů 

• ukazatele rentability, 

• ukazatele aktivity, 

• ukazatele zadluženosti, 

• ukazatele likvidity, 

4. analýza soustav ukazatelů 

• Altmanova formule bankrotu, 

• indexy IN (1). 

1.1.1 Analýza absolutních (stavových) ukazatelů  

Zahrnuje v sobě horizontální a vertikální analýzu stavových ukazatelů k určitému datu. 

Absolutní ukazatele se využívají zejména k analýze vývojových trendů (časové řady-

horizontální analýza) a k procentnímu rozboru komponent (položky výkazů jako 

procentní podíly- vertikální analýza). Analýza absolutních ukazatelů je vhodným a 

cenným nástrojem finančního řízení a plánování podniku, jelikož umožňuje přehledné 

meziroční srovnání výsledků ekonomické a finanční činnosti (2). 

Interpretace zjištěných trendů i struktury vychází z doporučení finanční teorie, 

z odvětvového a mezipodnikového srovnání, ale i ze zkušeností analytika (3). 

Horizontální analýza  

Poskytuje informace o vývoji majetkové a finanční situace podniku a dílčích složek, které 

ji tvoří. Její postupy jsou založeny na metodách popisné statistiky, která je využívá pro 

popis změn v hromadně se vyskytujících jevech ve dvou a více obdobích. Zdrojem dat 

pro horizontální analýzu jsou především účetní výkazy (3).  

 

                   Změna v % =  
𝑏ěž𝑛é 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í − 𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í 

𝑝ř𝑒𝑑𝑐ℎ𝑜𝑧í 𝑜𝑏𝑑𝑜𝑏í
 ∙ 100                             ( 1.1)                           

    

Vertikální analýza 

Vertikální analýza spočívá v tom, že zkoumá objem jednotlivých položek ve vztahu 

k jejich celkovému objemu. Zjišťuje a vyčísluje podíl těchto položek na celkovém 
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souhrnu. Podíly všech jednotlivých položek na souhrnu vyjadřují složení položky 

souhrnné. Pro vyjádření velikosti podílu se používá nejčastěji procentní vyjádření (3).  

                                            
𝑝𝑜𝑙𝑜ž𝑘𝑎 𝑟𝑜𝑧𝑣𝑎ℎ𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
 ∙ 100                                                        (1.2) 

1.1.2 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

Zabývá se analýzou těch základních výkazů, které v sobě primárně nesou tokové položky. 

Jedné se tedy zejména o výkazy zisků a ztrát a výkaz cash flow, nicméně stranou není ani 

rozvaha. Tato analýza se hlavně zaměřuje na čistý pracovní kapitál (ČPK). Ten slouží 

třeba k určení optimální výše každé položky oběžných aktiv a stanovení jejich celkové 

přiměřené výše. Naopak záměrem analýzy cash flow je poměřit a vyjádřit vnitřní finanční 

sílu podniku (2).  

Čistý pracovní kapitál (ČPK) 

Nejčastěji užívaný ukazatel vypočtený jako rozdíl mezi celkovými oběžnými aktivy a 

celkovými krátkodobými dluhy. Ty jsou zpravidla vymezeny ve splatnosti jednoho roku 

až po splatnost tříměsíční, což umožňuje oddělit výstižněji tu část finančních prostředků, 

která je určena na brzkou úhradu krátkodobých dluhů, resp. závazků, od té části, která je 

relativně volná a kterou chápeme jako určitý finanční fond (4).  

Pojem „čistý“ značí, že je z finančního hlediska očištěn od nutnosti vystoupení z procesů 

v organizaci, je tedy tou částí oběžných aktiv, která je k dispozici pro další užití v činnosti 

podniku. Pojem „pracovní“ vyjadřuje jeho pohyblivost, různorodost forem, možnost 

využití pro různé účely (3). 

                  ČPK = oběžná aktiva  – krátkodobá pasiva                                 (1.3) 

Čistý peněžně pohledávkový fond (Čistý peněžní majetek) 

Tento ukazatel je modifikací ČPK, ne však tak často užívaný. Pro jeho výpočet se 

z oběžných aktiv vylučuje položka Zásoby jako položka nejméně likvidní. Dále se pro 

přesnější výpočet vylučují Dlouhodobé pohledávky a s přístupem k interním datům pak i 

nedobytné pohledávky (3). 

                            ČPPF= ČPK – Zásoby                                                     (1.4) 
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Čisté pohotové prostředky (Peněžní finanční fond) 

Někdy také jako čisté pohotové peněžní prostředky, je označení pro fond finančních 

prostředků, který vznikne z objemu oběžných aktiv vyloučením položek Zásoby a 

Pohledávky jako málo likvidní formy majetku a zpravidla i položky Časové rozlišení a 

následným odečtením krátkodobých závazků. V hrubé podobě, tedy před odečtením 

krátkodobých závazků, představuje takové finanční prostředky, které jsou bezprostředně 

k dispozici pro úhradu závazků. Tento finanční fond se používá pro nepřísnější 

posuzování likvidity podniku (3). 

ČPP= ČPK – Zásoby – Krátkodobé pohledávky                               (1.5) 

1.1.3 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrová analýza patří k nejpoužívanějším a nejoblíbenějším metodám finanční analýzy, 

jelikož umožňuje získat rychlou představu o finanční situaci podniku. Podstatou 

poměrového ukazatele je, že dává do poměru různé položky rozvahy, výkazu zisků a ztrát 

nebo výkazu cash flow. Ze zkušenosti se v praxi využívá pouze několik základních 

ukazatelů roztříděných do skupin podle jednotlivých oblastí hodnocení hospodaření a 

finančního zdraví podniku. Do této kategorie ukazatelů patří ukazatele rentability, 

aktivity, zadluženosti, likvidity a ukazatele kapitálového trhu (5). 

Ukazatele rentability 

Rentabilita (výnosnost) je základní indikátor finančního zdraví podniku. Označuje 

schopnost podniku zhodnocovat vložené prostředky ve formě zisku. Rentabilita je také 

pojem finančního řízení, ve kterém je výsledný efekt vždy spojován s veličinou zisku. Je 

tak konkrétní podobou obecného vztahu pro měření efektivnosti, který poměřuje výstupy 

a vstupy hodnoceného projektu či subjektu (3). 

                                 Efektivnost =
𝑉ý𝑠𝑡𝑢𝑝

𝑉𝑠𝑡𝑢𝑝 
    (× 100 = %)                                   (1.6) 

Rentabilita je nejčastější formou, ve které se vyjadřuje a posuzuje úspěšnost 

podnikatelské činnosti. Řadí se tedy k nejdůležitějším charakteristikám finančního zdraví 

a kondice podniku. Zjišťování rentability a analýza faktorů, které na její výši v daném 

období působily, je jedním z nejdůležitějších oblastí finanční analýzy (3). 
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Ke zjišťování rentability jsou používány následující ukazatele: 

• Ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu  

ROA (Return on Assets). Zastupuje pohled managementu podniku, kdy manažeři firmy 

zabezpečují a posuzují výkonnost veškerého kapitálu fungujícího v podniku bez ohledu 

na jeho původ. Proto je taky někdy označována jako rentabilita celkových aktiv, protože 

se nehledí na jejich zdroj financování. Vložený kapitál jsou pak veškeré zdroje, z kterých 

jsou financovány všechny prostředky (3).  

 ROA =
𝑍𝑖𝑠𝑘 (𝐸𝐵𝐼𝑇)

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  (×  100 = %)                                       (1.7) 

• Ukazatel rentability vlastního kapitálu 

ROE (Return on Equity). Reprezentuje zájem vlastníků, kdy je se ziskem porovnáván 

pouze vlastní kapitál. Zisk má zde výši jako hodnota zisku po zdanění (EAT), protože má 

představovat konečný efekt, který má tento kapitál přinášet svým vlastníkům. Lze však 

také uvažovat i zisk před zdaněním (EBT) jako celkový výsledek použití kapitálu (3).    

ROE =
𝑍𝑖𝑠𝑘 𝑛𝑎 ú𝑟𝑜𝑣𝑛𝑖 𝐸𝐴𝑇 (𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡.𝐸𝐵𝑇)

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
  (× 100 = %)                         (1.8) 

• Ukazatel rentability tržeb 

ROS (Return on Sales). Vyjadřuje a měří schopnost podniku dosahovat zisku při dané 

úrovni tržeb, resp. výnosů. Určuje, kolik zisku bylo vyprodukováno v jedné koruně tržeb. 

Pro představu to znamená, že podnik je buď schopen vyrábět výkony s nižšími náklady, 

než je cenová úroveň, nebo prodává za vysokou cenu (3). 

ROS =
𝑍𝑖𝑠𝑘 (𝐸𝐵𝑇,𝐸𝐵𝐼𝑇)

𝑇𝑟ž𝑏𝑦 (𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦)
 (× 100 = %)                                        (1.9) 

 

 

Na místě zisku lze použít více variant zisku: 

• ukazatel zisku před úroky a daněmi (EBIT), 
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• ukazatel zisku před zdaněním (EBT), 

• ukazatel zisku po zdanění (EAT) (3). 

Na místě tržeb se používají: 

• tržby za vlastní výkony a zboží (součet dvou položek výsledovky), 

• celkové výnosy (součet výnosů z provozní, finanční i mimořádné činnosti) (3). 

• Ukazatel rentability dlouhodobého kapitálu 

ROCE (Return on Capital Employed). Měří výkonnost kapitálu dlouhodobě vloženého 

do podniku, což představuje déle než jeden rok. V rozvaze je dlouhodobě vložený kapitál 

zastoupen dlouhodobými cizími zdroji (dlouhodobé bankovní úvěry, dlouhodobé 

emitované dluhopisy, dlouhodobé půjčky a rezervy) (3). 

ROCE =
𝑍𝑖𝑠𝑘(𝐸𝐵𝐼𝑇)

𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
  (× 100 = %)                                         (1.10) 

Ukazatele aktivity 

Ukazatele měřící schopnost společnosti využívat investované finanční prostředky a 

vázanost jednotlivých složek kapitálu v jednotlivých druzích aktiv a pasiv. Tyto ukazatele 

nejčastěji vyjadřují počet obrátek jednotlivých složek zdrojů nebo aktiv nebo dobu obratu. 

Rozbor takových obrátek slouží k hledání odpovědi na otázku, jak hospodaříme s aktivy 

a s jejich jednotlivými složkami a také jaký vliv má toto hospodaření na výnosnost a 

likviditu (4).  

• Obrat celkových aktiv (total assets rutnover ration) 

Udává počet obrátek (tj. kolikrát se aktiva obrátí) za daný časový interval, kdy se 

nejčastěji jedná o rok. Zdali je intenzita využívání aktiv nižší než počet obrátek celkových 

aktiv zjištěný jako oborový průměr, měly by být zvýšeny tržby nebo odprodána některá 

aktiva (4). 

Obrat celkových aktiv =  
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                                            (1.11) 
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• Obrat stálých aktiv (fixed assets turnover) 

Jedná se o převrácený ukazatel relativní vázanosti stálých aktiv, a tudíž trpí stejnými 

nedokonalostmi. Má význam převážně při rozhodování o tom, zda je vhodné si pořídit 

další produkční dlouhodobý majetek. Je-li hodnota ukazatele nižší než oborový průměr, 

měla by výroba zvýšit využití svých výrobních kapacit a finanční manažeři omezit 

investice podniku (4). 

Obrat stálých aktiv =  
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑠𝑡á𝑙á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                                         (1.12) 

• Obrat zásob (inventory turnover ratio) 

Někdy také jako ukazatel intenzity využití zásob. Udává počet kolikrát je v průběhu roku 

každá položka zásob podniku prodána a znovu uskladněna. Slabou stránkou tohoto 

ukazatele je fakt, že tržby odrážejí tržní hodnotu, zatímco zásoby se uvádějí 

v nákladových, resp. pořizovacích, cenách. Proto také ukazatel často nadhodnocuje 

skutečnou obrátku. Pokud je hodnota ukazatele vyšší než oborový průměr, znamená to, 

že podnik nemá zbytečné nelikvidní zásoby, které vyžadují nadbytečné financování. Je-

li ovšem hodnota nižší, tak má podnik zřejmě zastaralé zásoby, jejich reálná hodnota má 

již nižší cenu než cena oficiálně uvedená v účetních výkazech (4). 

Obrat zásob =
𝑟𝑜č𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦

𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦
                                             (1.13) 

• Doba obratu zásob (inventory turnover, stuck turnover ration) 

Vyjadřuje, jak dlouho trvá jeden obrat, tj. doba nutná k tomu, aby peněžní fondy přešly 

přes výrobky a zboží znovu do peněžní formy. Pro tento ukazatel je rozhodující jeho 

vývoj v časové řadě a porovnání s odvětvím (5). 

Doba obratu zásob =
𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑎

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑎
                                       (1.14) 

• Doba obratu pohledávek (average collection period, debtor days ratio) 

Tento ukazatel vyjadřuje období od okamžiku prodeje na obchodní úvěr, po které musí 

podnik v průměru čekat, než obdrží platby od svých odběratelů. Jeho hodnota se 
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porovnává s dobou splatnosti faktur a odvětvovým průměrem. Při delší době splacení 

pohledávek je logicky větší potřeba úvěrů, a tím vyšší náklady (5). 

Doba obratu pohledávek =
𝑜𝑏𝑐ℎ𝑜𝑑𝑛í 𝑝𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟ž𝑏𝑦 𝑛𝑎 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑢𝑟𝑢
                             (1.15)       

• Doba obratu závazků (payables turnover ratio) 

Souvisí s dobou obratu pohledávek s tím rozdílem, že udává, jak dlouho firma odkládá 

platbu faktur svým dodavatelům (4). 

Průměrná doba obratu závazků vyjadřuje dobu od vzniku závazku do doby jeho úhrady. 

Ukazatel by měl zpravidla dosáhnout alespoň hodnoty doby obratu pohledávek (5). 

Doba obratu závazků =
𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑣ůč𝑖 𝑑𝑜𝑑𝑎𝑣𝑎𝑡𝑒𝑙ů𝑚

𝑑𝑒𝑛𝑛í 𝑡𝑟𝑒ž𝑏𝑦 𝑛𝑎 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑢𝑟𝑢
                           (1.16) 

Ukazatele zadluženosti 

Termín „zadluženost“ zde vyjadřuje fakt, že podnik využívá k financování aktiv ve své 

činnosti cizí zdroje, tedy dluh. Ve skutečnosti, však u velkých podniků nepřichází 

v úvahu, že by podnik financoval veškerá svá aktiva z vlastního nebo naopak z cizího 

kapitálu (2). 

Tyto ukazatele tedy sledují vztah mezi vlastními a cizími zdroji. Ačkoli může být 

zadluženost vysoká, nemusí být automaticky negativní charakteristikou firmy. V lépe 

fungujících podnicích může totiž vysoká finanční páka pozitivně přispívat k rentabilitě 

vlastního kapitálu (6).  

• Celková zadluženost (debt ratio) 

Vyjadřuje podíl cizího kapitálu (dluhu) k celkovým aktivům. Čím větší je hodnota tohoto 

ukazatele, o to větší je riziko věřitelů. Ti tedy preferují nízké hodnoty tohoto ukazatele. 

Celkovou zadluženost je nutné posuzovat v souvislosti s celkovou výnosností podniku a 

strukturou cizího kapitálu. Je ovšem známo, že u finančně stabilních podniků může 

dočasný růst zadluženosti vést ke zvýšení celkové rentability vložených prostředků. 

Struktura cizích zdrojů je neméně důležitá. V současnosti velké procento firem využívá 



21 

 

krátkodobé cizí zdroje, které jsou z věřitelského hlediska méně rizikový zdroj financování 

(2). 

Celková zadluženost =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                                    (1.17) 

• Koeficient samofinancování (equity ratio) 

Známý také jako kvóta vlastního kapitálu. Jedná se o doplňkový ukazatel k celkové 

zadluženosti a jejich součet by měl dát přibližně 1. Udává výši proporce, v níž jsou aktiva 

společnosti financována penězi akcionářů. Je zároveň považován za jednoho 

z nejdůležitějších poměrových ukazatelů pro hodnocení celkové finanční situace, 

bereme-li v úvahu návaznost na ukazatele rentability (2). 

Koeficient samofinancování =
𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
                       (1.18) 

• Koeficient zadluženosti (debt to entity ratio) 

Ukazatel poměřující cizí a vlastní kapitál. Tento ukazatel může být velice významný pro 

banku při žádosti o nový úvěr, kdy se podle něj banka rozhodne pro poskytnutí či nikoliv. 

Zde je samozřejmě důležité posoudit časový vývoj, zda se podíl cizích zdrojů zvyšuje 

nebo naopak snižuje. Zároveň nám míra zadluženosti signalizuje, do jaké míry by mohly 

být ohroženy nároky věřitelů (5). 

Koeficient zadluženosti =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
                                    (1.19) 

Ukazatele likvidity 

Likvidita bývá ve spojení s finančním zdravím firmy chápána jako schopnost firmy 

uhrazovat závazky, neboli zajistit dostatečný objem majetku ve formě schopné uhradit 

tyto závazky. Od takové schopnosti je třeba odlišit solventnost, která představuje 

bezprostřední schopnost firmy hradit ve stanovené formě, místě a termínu splatné 

závazky. Ovšem oba termíny spolu úzce souvisejí, jelikož jsou oba podmíněny likvidností 

aktiv. Takovou likvidností se rozumí přeměna aktiv na peněžní formu. V praxi se obecně 

ustálilo rozlišování tří stupňů likvidity (3). 
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• Běžná likvidita (current ratio, 3. stupeň) 

Vyjadřuje schopnost firmy uhradit do jednoho roku splatné závazky, kdy se za prostředky 

schopné uhradit takovéto závazky považují oběžná aktiva. Pro výsledek tohoto 

ukazatelem používáme poměr oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Výsledná 

hodnota nám pak udává, kolikrát převyšují oběžná aktiva, resp. hrubý pracovní kapitál, 

objem krátkodobých závazků. Z podnikového hlediska mohou příliš vysoké hodnoty 

ukazatele svědčit o neproduktivním vázání prostředků. Naopak z hlediska věřitelů a bank 

vyšší hodnoty zvyšují určitou jistotu, že budou závazky uhrazeny (3).  

Běžná likvidita =
𝑜𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
                                        (1.20) 

• Pohotová likvidita (quick ratio, 2. stupeň) 

Tento stupeň likvidity vylučuje z oběžných aktiv zásoby, ve snaze odstranit nevýhody 

předchozího ukazatele. Platí, že čitatel by měl být stejný jako jmenovatel, tedy v poměru 

1:1, případně až 1,5:1. Jeli hodnota právě 1:1, podnik je schopný vyrovnat se se svými 

závazky bez prodeje svých zásob. Vyšší hodnota je poté příznivější pro věřitele, nikoli 

pro akcionáře nebo vedení podniku. Vložené prostředky do podniku jsou neproduktivně 

využívány při nadměrné výši oběžných aktiv, která tedy nepříznivě ovlivňuje celkovou 

výnosnost těchto vložených prostředků (2). 

Pohotová likvidita =
𝑜𝑏𝑒ž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑧á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
                             (1.21) 

• Okamžitá likvidita (cash ratio, 1. stupeň) 

Představuje nejužší vymezení likvidity, kdy do ní vstupují jen ty nejlikvidnější položky 

z rozvahy. Do čitatele dosazujeme peněžní prostředky a jejich ekvivalenty, které 

dohromady představují sumu peněz na běžném účtu, na jiných účtech či v pokladně, ale 

také volně obchodovatelné cenné papíry. Někdy bývají, z důvodu zachování nejvyšší 

likvidnosti, dosazovány do čitatele pouze peníze v hotovosti a peníze na bankovních 

účtech. Ve jmenovateli se nachází okamžitě splatné závazky, což jsou takové závazky, 

které musí firma splatit zpravidla do jednoho měsíce (2). 
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Okamžitá likvidita =
𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡ř𝑒𝑑𝑘𝑦+𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑦

𝑜𝑘𝑎𝑚ž𝑖𝑡ě 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
                             (1.22) 

1.1.4 Analýza soustav ukazatelů 

Provádět analýzu finanční situace podniku prostřednictvím soustav ukazatelů, patří ke 

složitějším rozborovým metodám. Soustavy ukazatelů umožňují hodnotit finanční situaci 

komplexně na rozdíl od poměrových ukazatelů, které nám vyjadřují a hodnotí jen dílčí 

stránky finanční situace. Soustavy takových ukazatelů jsou zpravidla konstruovány jako 

souhrn vybraných dílčích ukazatelů, jež nejvíce ovlivňují finanční situaci. Hodnoty 

jednotlivých ukazatelů jsou poté shrnovány do jediné veličiny, která slouží pro vyjádření 

o finanční situaci. Nelze však říci, že by vypovídací hodnoty jednotlivých ukazatelů 

v soustavě zanikali, neboť mohou být samostatně analyzovány jako příčina vývoje 

výsledné souhrnné charakteristiky finanční situace (3).  

 

Na základě vztahu mezi ukazateli zahrnutými do soustavy lze rozlišit několik typů 

soustav ukazatelů:  

• soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů - zahrnují i pyramidové soustavy, 

jež pomocí rozkladu identifikují logické a ekonomické vazby mezi ukazateli, 

• účelové výběry ukazatelů - hlavním záměrem je vybrat a sestavit ukazatele, které 

umožnují kvalitně diagnostikovat finanční situaci podniku (finanční zdraví), nebo 

předpovědět krizový vývoj (finanční tíseň) (4). 

 

Dělí se podle účelu použití na: 

Bonitní (diagnostické) modely – snaha vystihnout finanční situaci pomocí jednoho 

souhrnného ukazatele, který nahradí dílčí analytické ukazatele různých vypovídacích 

schopností, 

Bankrotní (predikční) modely – spjaté se systémy včasného varování, které podle chování 

zvolených ukazatelů stanovují potenciální ohrožení finančního zdraví podniku (4). 

Následně jako příklad účelově vytvořených soustav ukazatelů za účelem posouzení 

finančního zdraví podniku uvedu Altmanův index finančního zdraví podniku a Index 

IN05 (4). 
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Altmanův bankrotní model (Altmanův index finančního zdraví podniku) 

Pro Altmanův model se obvykle používá označení Z faktor nebo Z-skóre. Slouží jako 

model pro oceňování krize podniku a je jedním z modelů násobné diskriminantní analýzy. 

Profesor Altman v roce 1968 stanovil diskriminační funkci složenou z 22 ukazatelů, která 

vedla k výpočtu Z-skóre diferencovaně pro firmy s akciemi veřejně obchodovatelnými na 

burze, ale i pro předvídání finančního vývoje ostatních firem. Z prvotních 22 ukazatelů 

bylo nakonec vybráno jen 5 nejdůležitějších ukazatelů, které nejlépe předpovídají 

bankrot. Výsledkem byla poté diskriminační funkce vyjádřená Z faktorem (7). 

Z-skóre tedy vyjadřuje finanční situaci firmy a je vhodným doplňkovým faktorem při 

finanční analýze podniku. Model prošel během let několika modifikacemi. V českých 

poměrech využíváme model publikovaný v roce 1983 (4). 

Zi = 0,717 ∙ 𝐴 + 0,847 ∙ 𝐵 + 3,107 ∙ 𝐶 + 0,420 ∙ 𝐷 + 0,998 ∙ 𝐸                    (1.23) 
 

Kde:    A = čistý provozní kapitál/celková aktiva 

B = nerozdělený zisk/celková aktiva 

C = zisk před zdaněním a úroky/celková aktiva 

D = základní kapitál/cizí zdroje 

            E = celkový obrat/celková aktiva 

Hranice předvídající finanční situaci jsou následující: 

• Pokud Z > 2,9    finanční situace je uspokojivá, 

• Pokud 1,2 < Z ≤ 2,9  „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků, 

• Pokud Z ≤ 1,2   firma ohrožena vážnými finančními problémy (4). 

Zdali pro výpočet Z-skóre přebíráme data z českých účetních výkazů, dosazujeme do 

ukazatele A čistý pracovní kapitál. Nerozdělený zisk v ukazateli B zastupují tři položky 

rozvahy a to výsledek hospodaření běžného účetního období, výsledek hospodaření 

minulých let a fondy ze zisku. Zisk před zdaněním a úroky se v ukazateli C vypočte 

z výkazu zisků a ztrát v druhovém členění jako součet výsledku hospodaření za účetní 

období, daně z příjmů za běžnou a mimořádnou činnost a nákladových úroků. Pro zjištění 

ukazatele D použijeme z rozvahy hodnotu základního kapitálu vztaženou k celkovým 

https://managementmania.com/cs/podnik
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cizím zdrojům. V ukazateli E se stanoví obrat jako součet tržeb z prodeje zboží, vlastních 

výrobků a služeb uvedených ve výkazu zisku a ztráty, v druhovém členění (4). 

Indexy IN 

K posouzení finanční výkonnosti a důvěryhodnosti českých podniků nám slouží čtyři 

indexy IN (IN99, IN95, IN01, IN05), za jejichž sestavení vděčíme manželům 

Neumaierovým. Za nejvhodnější index pro hodnocení podniků u nás je dlouhodobě 

považován index IN05 (4). 

• Index IN05 

Jde o aktualizovanou verzi modelu IN01. Jak již bylo řečeno, tento model je českými 

ekonomy dlouhodobě považován jako nejvhodnější pro hodnocení českých podniků. Jeho 

hlavní výhodou je fakt, že se IN05 kromě predikce finančních problémů zaměřuje také 

na to, zda podnik vytváří hodnotu pro vlastníky (3). 

IN05 = 0,13 ∙ 𝐴 + 0,04 ∙ 𝐵 + 3,97 ∙ 𝐶 + 0,21 ∙ 𝐷 + 0,09 ∙ 𝐸                     (1.24) 

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 

Klasifikace výsledných hodnot je následující: 

• Pokud IN > 1,6   finanční situace je uspokojivá, 

• Pokud 0,9 < IN ≤ 1,6   „šedá zóna“ nevyhraněných výsledků, 

• Pokud IN ≤ 0,9   firma ohrožena vážnými finančními problémy (4). 

1.2    Časové řady 

Představují posloupnost věcně a prostorově srovnatelných pozorování, která jsou 

chronologicky uspořádána ve směru minulost-přítomnost. Právě analýza časových řad 

poté představuje soubor metod, které slouží k popisu těchto řad a současně i k předvídání 
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jejich budoucího vývoje. S časovými řadami se můžeme setkat v nejrůznějších oblastech 

života, nejčastěji však fyzika, biologie a nyní i v ekonomii (8). 

„Časovou řadou rozumíme řadu hodnot určitého ukazatele, uspořádaných z hlediska 

přirozené časové posloupnosti. Přitom je nutné, aby věcná náplň ukazatele i jeho 

prostorové vymezení byly shodné v celém sledovaném časovém úseku.“(9, s. 115) 

Ve vztahu k ekonomii se časové řady člení na intervalové a okamžikové. Hlavním 

rozdílem mezi těmito druhy časových řad je fakt, že u intervalových časových řad lze 

údaje sčítat a poté z nich vypočíst součty za více období. Sčítání údajů okamžikových řad 

už nemá potřebnou vypovídací hodnotu, proto je nutné dopředu počítat s touto rozdílnou 

povahou těchto dvou časových řad při jejich následném rozboru (9). 

Intervalové časové řady 

Zdali ukazatele časové řady znázorňují počet jevů, věcí nebo událostí, které vznikly či 

zanikly v určitém časovém intervalu, jedná se poté o intervalovou časovou řadu. Při 

zpracování tohoto typu časové řady je třeba přihlížet na délku časových intervalů, kdy je 

ideální dodržet stejnou délku, jinak dochází k ovlivňování hodnot ukazatelů a tím i ke 

zkreslení jejich vývoje (9). 

Jako typický příklad nám může posloužit srovnání výroby za leden a únor, kdy víme, že 

je únor z hlediska pracovních dnů kratší. Nicméně nám ani stejný počet dnů v měsíci nám 

nezaručí stejný počet pracovních nebo tzv. obchodních dní. Proto nám pro zajištění 

srovnatelnosti poslouží přepočítání všech období na jednotný časový interval. Tuto 

operaci pak nazýváme kalendářní očišťování, kdy nejčastěji provádíme očištění na 

kalendářní dny, ale můžeme očišťovat i na dny obchodní (8). 

Pro grafické znázornění intervalových časových řad používáme sloupkové, hůlkové nebo 

spojnicové grafy (9). 

Okamžikové časové řady  

Znázorňují-li ukazatele časové řady počet jevů, věcí nebo událostí, které existují 

v určitém časovém intervalu, jedná se o okamžikovou časovou řadu. Tento druh časových 



27 

 

řad nepodléhá problému se srovnatelností délky jednotlivých časových intervalů, neboť 

se vždy vztahují k předem zvoleným časovým okamžikům (9). 

Pro příklad lze použít například stav zásob k počátku nebo konci měsíce. Vzhledem 

k tomu, že by obyčejný součet za sebou jdoucích hodnot nedával reálný smysl, používá 

se pro výpočet tohoto typu řad chronologický průměr. Zde poté rozhoduje, zdali je délka 

mezi jednotlivými časovými okamžiky stejná, či nikoli. Rozlišujeme tedy prostý 

chronologický průměr a vážený chronologický průměr (8). 

Pro grafické znázornění okamžikových časových řad používáme výhradně spojnicové 

grafy (9). 

1.2.1 Charakteristiky časových řad 

Tento oddíl se bude věnovat některým charakteristikám časových řad, díky kterým 

můžeme získat více informací o těchto řadách. Jak již bylo výše uvedeno, při výpočtu 

časových řad předpokládáme, že jsou jednotlivé časové intervaly nebo mezery mezi 

jednotlivými časovými okamžiky stejně dlouhé. V opačném případě je výpočet těchto 

časových řad výrazně obtížnější (9). 

• Průměr intervalové řady 

Patří k nejjednodušším charakteristikám a počítá se jako aritmetický průměr hodnot 

časové řady v jednotlivých intervalech. Označuje se ȳ  (9). 

 

ȳ =
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1                                                (1.25) 

• Průměr okamžikové řady 

Nazýván také jako chronologický průměr a je označen stejně jako průměr intervalové 

řady. Za předpokladu, že jsou intervaly mezi jednotlivými okamžiky stejně dlouhé, je 

nazýván jako nevážený chronologický průměr (9). 

ȳ =
1

𝑛−1
[

𝑦1

2
+ ∑ 𝑦1 +

𝑦𝑛

2

𝑛−1
𝑖=2 ]                                       (1.26) 
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• První diference 

Jsou nejjednodušší charakteristikou vývoje časové řady, které vypočteme jako rozdíl 

dvou po sobě následujících hodnot časové řady. Obecně vyjadřují přírůstek hodnoty 

časové řady, tj. o kolik se změnila její hodnota v určitém okamžiku, resp. období oproti 

okamžiku resp. období, které mu bezprostředně předchází. Zdali zjistíme, že první 

diference kolísají kolem konstanty, je velice pravděpodobné, že má sledovaná časová 

řada lineární trend a lze tedy popsat přímkou (9). 

1𝑑𝑖(𝑦) = 𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1,     𝑖 = 2,3, … , 𝑛                                  (1.27) 

Průměr prvních diferencí 

Z prvních diferencí následně určíme průměr, jenž nám vyjádří, o kolik se v průměru 

změnila hodnota časové řady za jednotkový časový interval. Spočítáme je následovně (9). 

1𝑑(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =
1

𝑛−1
∑ 1𝑑𝑖(𝑦)𝑛

𝑖=2 =
𝑦𝑛−𝑦1

𝑛−1
                                       (1.28)  

• Koeficient růstu 

Charakterizuje rychlost růstu či pokles hodnot časové řady. Vyjadřuje, kolikrát se zvýšila 

hodnota časové řady v určitém okamžiku oproti okamžiku předcházejícímu. V případě, 

že koeficienty růstu časové řady kolísají kolem konstanty, lze usuzovat, že vývoj této 

časové řady můžeme vystihnout pomocí exponenciální funkce. Koeficienty růstu 

počítáme jako poměr dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady (9). 

 

𝑘𝑖(𝑦) =
𝑦𝑖

𝑦𝑖−1
,    𝑖 = 2, 3, … , 𝑛.                                           (1.29) 

• Průměrný koeficient růstu 

Vyjadřuje průměrnou změnu koeficientů růstu za jednotkový časový interval. Získáme 

jej jako geometrický průměr pomocí následujícího vzorce (9). 

𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ = √∏ 𝑘𝑖(𝑦)𝑛
𝑖=2

𝑛−1 = √
𝑦𝑛

𝑦1

𝑛−1                                        (1.30) 
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1.3 Regresní analýza 

Velmi často se s proměnnými veličinami pracuje i v ekonomice a přírodních vědách, kdy 

mezi nezávisle proměnnou x, a závisle proměnnou y, kterou měříme či pozorujeme, 

existuje nějaká závislost. Taková závislost je buď neznámá a potom je vyjádřena 

funkčním předpisem 𝑦 = 𝜑(𝑥), nebo tuto závislost nelze funkčně vyjádřit. Předpokládá 

se však, že při nastavení určité hodnoty nezávisle proměnné x dostaneme jednu hodnotu 

závisle proměnné y (9). 

Současně je závislost mezi veličinami x a y ovlivněna „šumem“, což je náhodná veličina, 

která vyjadřuje vliv náhodných neuvažovaných činitelů, můžeme ji označit e. Pro tuto 

veličinu zároveň platí, že je její střední hodnota rovna nule (E(e) = 0) (9). 

V regresní analýze se proměnná x nazývá vysvětlující a veličina y vysvětlovanou 

proměnnou. Regresní analýza sloužící pro předpověď firemních ukazatelů má za hlavní 

úkol zvolit pro zadaná data vhodnou funkci a odhadnout její koeficienty tak, aby 

vyrovnání hodnot zvolenou funkcí bylo co nejvhodnější (9). 

1.3.1 Regresní přímka 

Jedná se o nejjednodušší případ regresní úlohy, kdy je regresní funkce η(x) vyjádřena 

přímkou η(x) = β
1

+ β
2
x (9). 

𝐸( 𝑌 ∣ 𝑥 ) = 𝜂(𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2𝑥                                            (1.31) 

 Odhady koeficientů regresní přímky β
1
 a β

2
  pro zdané dvojice ( 𝑥𝑖 , 𝑦𝑖)  budeme 

označovat 𝑏1 a 𝑏2 . Pro co nejvhodnější určení těchto koeficientů použijeme metodu 

nejmenších čtverců, pro kterou je charakteristické, že při ní považujeme za nejvhodnější 

koeficienty 𝑏1 a 𝑏2, jenž minimalizují následující funkci 𝑆(𝑏1, 𝑏2) (9). 

𝑆(𝑏1, 𝑏2) = ∑ (𝑦𝑖 − 𝑏1 − 𝑏2𝑥𝑖)2𝑛
𝑖=1                                  (1.32) 

Tato zmíněná funkce se tedy rovná součtu kvadrátů odchylek naměřených hodnot 𝑦𝑖 od 

předpokládaných hodnot η(x) = β
1

+ β
2
xi na regresní přímce (9). 
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Zjišťované odhady 𝑏1 a 𝑏2  koeficientů β
1
 a β

2
  regresní přímky pro zadané dvojice 

(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) určíme takovým způsobem, že vypočítáme první parciální derivace funkce 

𝑆(𝑏1, 𝑏2), které položíme rovny nule a následně tyto rovnice upravíme na tzv. soustavu 

normálních rovnic (9). 

𝑛 ∙ 𝑏1 + ∑ 𝑥𝑖 ∙ 𝑏2

𝑛

𝑖=1

= ∑ 𝑦𝑖 ,

𝑛

𝑖=1

 

 

∑ 𝑥1 ∙ 𝑏1 + ∑ 𝑥𝑖
2 ∙ 𝑏2 = ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

 

(1.33) 

Ze soustavy normálních rovnic následně vypočteme koeficienty 𝑏1 a 𝑏2 . Toho 

dosáhneme buď klasickými metodami řešení soustav lineárních rovnic o dvou 

neznámých, nebo pomocí níže uvedených vzorců (9). 

𝑏2 =
∑ 𝑥1𝑦1 − 𝑛�̅��̅�𝑛

𝑖=1

∑ 𝑥1
2 − 𝑛�̅�2𝑛

𝑖=1

,     𝑏1 = �̅� − 𝑏2�̅� 

(1.34) 

Zde �̅� a �̅�  představují výběrové průměry, pro které platí následující podmínky (9). 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

,         �̅� =
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

         (1.35) 

Samotný odhad regresní přímky, který značíme �̂�(𝑥), je dán předpisem (9). 

�̂�(𝑥) = 𝑏1 + 𝑏2𝑥                                                    (1.36) 

1.3.2 Index determinace 

V rámci regresní analýzy ověřujeme také skutečnost, zdali jsme zvolili vhodnou regresní 

funkci při vyrovnání zadaných dat. Podstatou tohoto koeficientu je zjištění, nakolik dobře 

námi zvolená regresní funkce vystihuje předpokládanou funkční závislost mezi závislými 
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a nezávislými proměnnými. Další faktor, který je nutné zjistit, je přilehlost a těsnost 

zvolené regresní funkce k zadaným datům (9).  

V případě, že se jedná o vyrovnání dat více regresních funkcí, používá se pro výpočet 

reziduální součet čtverců, který ovšem nepodává informace o tom, jak dobře zvolená 

regresní funkce vystihuje závislosti. Proto tedy používáme index determinace, jenž nám 

podává informace o obou již výše zmiňovaných faktorech (9). 

𝐼2 =
𝑆�̂�

𝑆𝑦
                                                             (1.37) 

Index determinace může nabývat hodnot v intervalu 〈0,1〉. Čím více se tato hodnota blíží 

číslu 1, tím je daná závislost silnější a regresní funkce je zvolena správně. Hodnoty blížící 

se nule nám udávají slabší závislost a tedy i méně výstižnou regresní funkci. Obecně se 

v rámci indexu determinace považuje za spolehlivou hodnota 0,3 a výše (9). 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 

Tato část práce je zaměřená na společnost Arbela s.r.o., jež mi poskytla výkazy zisků a 

ztrát za období 2009–2016, na které budu následně aplikovat statistické metody a finanční 

analýzu. Provedená finanční analýza vychází z vytvořeného softwaru, díky němuž byly 

jednotlivé hodnoty ekonomických ukazatelů vypočteny. Software je detailněji popsán 

v následujících hlavní kapitole.  

2.1 Představení zkoumané společnosti 

Arbela s.r.o. je profesionální brněnská firma na praní a čištění oděvů, která působí na trhu 

od roku 1998. Kromě praní a čištění oděvů nabízí firma také čištění peří, opravy oděvů, 

impregnaci a dále provozuje i samoobslužné prádelny. Své služby pravidelně poskytuje 

klientům z mnoha oborů. Jedná se například o ubytovací segment, zdravotnictví, průmysl, 

výroba, potravinářství a zemědělství. 

Společnost v současnosti využívá běžně užívaný účetní program ABRA G3, nicméně 

nemá žádný software k provedení komfortní a rychlé finanční analýzy. Z toho důvodu je 

nově vytvořený program pro firmu Arbela s.r.o. velkým přínosem. Program zároveň 

spolupracuje s již zavedeným účetním systémem ABRA G3, neboť dokáže pracovat 

s nejdůležitějšími finančními výkazy firmy vygenerovanými právě z tohoto účetního 

systému.  

2.2 Analýza ekonomických ukazatelů  

Analýza ekonomických ukazatelů je vytvořená za období 2009 až 2016. Nezbytné 

podklady pro výpočty vychází z rozvahy a výkazů zisků a ztrát, které společnost poskytla 

v elektronické podobě ve formátu „.pdf“, popřípadě ve formátu „.xls“ jako výstup 

účetního programu Abra G3. Na vybrané ekonomické ukazatelé je aplikována regresní 

analýza, pomocí které určíme predikci vývoje ukazatele v následujících letech, respektive 

předpověď pro rok 2017. 
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2.2.1 Analýza absolutních ukazatelů 

V prvním kroku provedeme horizontální a vertikální analýzu. Zatímco horizontální 

analýza představuje meziroční porovnání jednotlivých hodnot a je aplikována na rozvahu 

a výkaz zisků a ztrát, tak vertikální analýza představuje změnu daných položek v  průběhu 

času, čím vyjadřuje vztah této položky k celku. Zároveň je aplikována pouze na rozvahu. 

Horizontální analýza 

Tab. 1: Horizontální analýza aktiv v % (Zdroj: Rozvahy poskytnuté Arbela s.r.o.) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aktiva 

celkem 
-0,67 4,73 8,02 23,16 10,17 7,06 -1,74 4,79 

Dlouhodobý 

majetek 
-13,49 -4,14 7,23 43,27 11,11 11,64 0,35 2,04 

Oběžná 

aktiva 
21,58 15,73 9,2 10,62 11,39 1,06 -4,78 9 

Zásoby -23,7 205,75 -37,69 15,58 12,83 31,64 12,84 11,22 

Krátkodobé 

pohledávky 
-42,14 17,51 170,13 2,26 17,46 31,58 -8,71 -9,54 

Krátkodobý 

finanční 

majetek 

50,66 3,79 -1,59 12,39 -1,33 10,73 7,8 7,24 

 

V předcházející tabulce máme možnost sledovat největší nárůst celkových aktiv v roce 

2012 oproti roku 2011, jelikož u nich došlo k nárůstu o 8 932 tis. Kč, v našem případě 

tedy o 23,16%. Na takový růst aktiv má zpravidla největší vliv dlouhodobý majetek, jenž 

narost o 7 568 tis. Kč, pro nás tedy o 43,27%. Dá se konstatovat, že s přibývajícími lety 

mají aktiva stabilnější hodnoty.  

Pro vizuální představu změn v jednotlivých letech jsem použil jednoduchý graf.  
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Graf 1: Změna aktiv v čase (Zdroj: Rozvahy poskytnuté Arbela s.r.o.) 

 

Nyní si obdobným způsobem vypočteme některé položky z pasiv. 

Tab. 2: Horizontální analýza pasiv v % (Zdroj: Rozvahy poskytnuté Arbela s.ro.) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Pasiva 

celkem 
16,61 2,09 -2,41 7,51 12,52 7,06 -1,74 4,53 

Vlastní 

kapitál 
20,49 16,72 35,89 3,06 5,61 6,11 -0,77 1,53 

Výsledek 

hosp. běž. 

úč. obd. 

-2,03 74,34 30,79 -15,14 25,38 -1,88 10,44 9,46 

Cizí zdroje  3,19 -10,76 -23,63 83,19 17,31 26,05 -17,95 71,01 

Krátkodobé 

závazky 
-2,58 4,88 28,69 93,67 -1,53 -3,25 3,08 2,98 

 

V tomto případě je zřejmý největší procentní nárůst v roce 2009 oproti neuváděnému 

roku 2008, kdy došlo k nárůstu o 16,61 % a zvýšení hodnoty pasiv o 3 216 tis. Kč. Co se 

týče největšího poklesu pasiv, tak je nutné hovořit o roce 2011, kdy se celkové náklady 

snížili o 598 tis. Kč, pro nás 2,41%. Tuto skutečnost můžeme přičíst zejména odpisům 

dlouhodobého majetku. 
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Změny v pasivech se pokusím graficky zachytit v následujícím grafu.  

 

Graf 2: Změna pasiv v čase (Zdroj: Rozvahy poskytnuté Arbela s.r.o.) 

 

Vertikální analýza 

V níže uvedené tabulce jsou zobrazeny hodnoty vertikální analýzy aktiv. 

Tab. 3: Vertikální analýza aktiv v % (Zdroj: Rozvahy poskytnuté Arbela s.r.o.) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aktiva 

celkem 
100 100 100 100 100 100 100 100 

Dlouhodobý 

majetek 
38,71 34,68 39,89 44,09 43,08 59,2 60,46 58,87 

Dlouhodobý 

hmotný 

majetek 

24,48 24,02 35,06 30,29 39,14 68,91 65,2 63,13 

Oběžná 

aktiva 
60,3 64,87 59,48 55,49 56,37 40,81 39,54 41,13 

Krátkodobé 

pohledávky 
8,89 7,71 17,22 13,39 14,88 0,88 0,82 0,7 

Krátkodobý 

finanční 

majetek 

17,27 25,8 15,47 4,41 3,49 32,04 35,15 35,97 

Časové 

rozlišení 
0,49 0,17 0,07 0,61 0,11 0,64 0,89 0,5 
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Co se týče vertikální analýzy aktiv, tak lze snadno zpozorovat téměř každoročně 

většinový (více než 50%) podíl oběžných aktiv na celkových aktivech. Tento trend lze 

pozorovat v letech 2009 až 2013, kdy bylo možné největší podíl oběžných aktiv 

zpozorovat v roce 2010, kdy to bylo 64,87%. V roce 2014 se hodnoty změnili a největší 

podíl na celkových aktivech měl dlouhodobý hmotný majetek. Největší podíl 

dlouhodobého majetku na celkových aktivech byl v roce 2014 s hodnotou 68,9%. Naopak 

nejmenší podíl celkových aktiv tvoří v rámci měřeného období časové rozlišení, kdy byla 

největší hodnota časového rozlišení v letech 2009 až 2016 pouze 0,89%. 

Podíly si nyní znázorníme v následujícím grafu. 

 

Graf 3: Vertikální analýza aktiv (Zdroj: Rozvahy poskytnuté Arbela s.r.o.) 

Nyní si opět vypočteme hodnoty vertikální analýzy pasiv. 

Tab. 4: Vertikální analýza pasiv v % (Zdroj: Rozvahy poskytnuté Arbela s.r.o.) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Pasiva 

celkem 
100 100 100 100 100 100 100 100 

Vlastní 

kapitál 
65,61 74,49 91,1 84,63 80,29 94,37 95,3 92,33 

Cizí zdroje 34,37 25,33 8,62 14,83 20,44 5,63 4,7 7,67 

Krátkodobé 

závazky 
5,22 5,81 8,28 13,63 10,09 3,98 4,18 4,11 
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V předcházející tabulce je možné zpozorovat podíly vlastních a cizích zdrojů pohybující 

se v rozmezí 5 až 95%. Největší podíl na celková pasiva má vlastní kapitál, konkrétně 

v roce 2015 byl největší podíl 95,3%, zatímco nejmenší podíl v roce 2009 činil 65,61%. 

Vlastní kapitál byl v průběhu měřených let tvořen zejména výsledkem hospodaření 

minulých let. V rámci cizích zdrojů je z tabulky patrný velký podíl krátkodobých závazků 

zejména v letech 2011 až 2013. Mezi hlavní podílové položky vlastního kapitálu patří 

převážně výsledky hospodaření minulých let a výsledky hospodaření běžného účetního 

období. Časového rozlišení je v rámci vertikální analýzy u pasiv nula. 

Podíly u pasiv si znázorníme v níže uvedeném grafu. 

 

Graf 4: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: Rozvahy poskytnuté Arbela s.r.o.) 

 

 

2.2.2 Analýza rozdílových ukazatelů 

Jedná se o ukazatele, jež nám demonstrují platební schopnost organizace. Obecně pro 

hodnoty těchto ukazatelů platí, že čím vyšší jsou, tím jsou pro organizaci lepší. Tato 

analýza se hlavně zaměřuje na čistý pracovní kapitál (ČPK).  
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Tab. 5: Hodnoty rozdílových ukazatelů v celých tisících Kč (Zdroj: Rozvahy poskytnuté Arbela s.r.o.) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Čistý 

pracovní 

kapitál 

9 789 12 088 14 761 15 831 17552 17822 16818 18451 

Čisté 

pohotové 

prostředky 

6 408 10 333 11 238 10 644 12 022 13579 14729 15881 

Čistý 

peněžní 

majetek 

9 651 11 909 14 182 15 473 17 141 17253 16147 17732 

 

V předchozí tabulce můžeme vidět, že hodnoty všech vypočtených položek každým 

rokem stoupají, což je pro společnost jistě příznivé. Pouze ve dvou případech, a to v roce 

2012 čisté pohotové prostředky klesly oproti předchozímu roku zřejmě vinou většího 

počtu krátkodobých závazků a v roce 2015, kdy čistý pracovní kapitál klesl. V každém 

případě následující rok ukazatel ČPK opět roste.  

Jak již bylo řečeno, tak je tato analýza nejvíce zaměřena na čistý pracovní kapitál. 

Aplikuji na něj tedy časové řady, použiji ho pro vyrovnání regresní přímkou a pro predikci 

budoucího vývoje. 

 

Tab. 6: Koeficienty růstu a první diference (Zdroj: Rozvahy poskytnuté Arbela s.r.o.) 

i roky yi (tis. Kč) 1di(y) ki(y) 

1 2009 9789  -   -  

2 2010 12088 2299 1,235 

3 2011 14761 2673 1,221 

4 2012 15831 1070 1,072 

5 2013 17552 1721 1,109 

6 2014 17822 270 1,015 

7 2015 16818 -1004 0,944 

8 2016 18451 1633 1,097 
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První diference nám udává, o kolik se změnila hodnota daného ukazatele oproti hodnotě 

z minulého období. Z tabulky je patrné, že největší rozdíl v první diferenci byl v roce 

2011, kdy se změnila hodnota ukazatele o 2 673 000 Kč. V rámci koeficientu růstu byla 

největší změna v roce 2010, kdy se změnila hodnota ukazatele oproti roku 2009 o 

2 299 000 Kč. Koeficient růstu nám udává, kolikrát se zvýšila hodnota ukazatele oproti 

hodnotě z minulého období. V roce 2010 čistý pracovní kapitál vzrostl oproti roku 2009 

1,235krát. 

V následujícím kroku provedeme výpočet prvních diferencí a průměrný koeficient růstu 

čistého pracovního kapitálu. 

Tab. 7: Průměr první diference a koeficient růstu ČPK (Zdroj: Rozvahy poskytnuté Arbela s.r.o.) 

Průměr první diference 1237,429 

Průměrný koeficient růstu 1,099 

Z tabulky vyplívá, že čistý pracovní kapitál má meziroční průměrný nárůst o 1237,43 tis. 

Kč, a každý rok se oproti předcházejícímu roku zvýší v průměru 1,099krát. 

Regresní přímka čistého pracovního kapitálu 

Tab. 8: Vývoj čistého pracovního kapitálu pomocí regrese (Zdroj: Rozvahy poskytnuté Arbela s.r.o.) 

Výběrový průměr x 4,5 

Výběrový průměr y 15389,0 

Koeficient b1 10289,643 

Koeficient b2 1133,19 

Rovnice regresní přímky η(𝒳) = 10289,643 +  1133,19x 

 

Vyrovnání čistého pracovního kapitálu pomocí regresní přímky můžeme vidět 

v následujícím grafu. Proměnná X představuje sumu sledovaných let 

(1+2+3+4+5+6+7+8). Výběrový průměr získáme podílem této sumy a počtu sledovaných 

let (36/8 = 4,5) 
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Graf 5: Vyrovnání čistého pracovního kapitálu pomocí regrese (Zdroj: Rozvahy poskytnuté Arbela s.r.o.) 

Index spolehlivosti má hodnotu 0,8315, což je velmi příznivé. 

Predikce pro rok 2018  

 η(𝒳) = 8486,25 +  1839,5 ∙ 10 

 η(𝒳) = 21621,5 

Při vyrovnání čistého pracovního kapitálu pomocí regresní přímky lze vidět, že by měl 

ČPK dále stoupat. Predikce pro rok 2018 je 21 621 500 Kč, jde tedy o pozitivní výsledek. 

Ukazatelé rentability  

Ukazatelé rentability nám vyjadřují ziskovost organizace. Obecně platí, čím je hodnota 

ukazatele větší, tím je výsledek příznivější pro organizaci. Zjišťování rentability a analýza 

faktorů, které na její výši v daném období působily, je jedním z nejdůležitějších oblastí 

finanční analýzy. 

Tab. 9: Ukazatelé rentability v % (Zdroj: VZZ poskytnuté Arbela s.r.o.) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ROA 5,231 -0,872 1,062 4,631 3,12 2,86 3,2 3,36 

ROI 5,231 -0,931 1,11 4,88 3,274 2,98 3,4 3,5 

ROE 5,703 -0,964 1,12 4,964 3,283 3,03 3,4 3,64 

ROS 10,892 -1,884 1,983 8,86 7,601 6,9 7,2 7,52 
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Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) nám udává, kolik % haléřů provozního zisku 

dosáhla společnost z 1 investované koruny z vlastních nebo cizích zdrojů. Kupříkladu 

v roce 2009, kdy je ukazatel nejvyšší, každých 100 Kč vloženého kapitálu přinese 

podniku 5,230 Kč zisku. V roce 2010 se dostala hodnota i dokonce i do záporných hodnot. 

Ve všech měřených letech byli hodnoty ukazatelů pod doporučenou hodnotu, což není 

velmi příznivé. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) měří, kolik % haléřů čistého zisku 

připadne na 1 Kč investovanou akcionářem. Kupříkladu v roce 2009, kdy je ukazatel 

nejvyšší, každých 100 Kč vloženého kapitálu přinese společnosti 5,703 Kč zisku. Nejnižší 

je ukazatel opět v roce 2010. Všechny hodnoty ROE jsou mimo, respektive pod 

doporučené hodnoty nelze je hodnotit jinak než nepříznivě. 

Rentabilita tržeb (ROS) vyjadřuje ziskovou marži. Kromě let 2010 a 2011 je tento 

ukazatel nad doporučenou hodnotou, která činí 6%, což je pro organizaci příznivá 

skutečnost. Nejvyšší hodnota je právě v roce 2009, kdy se ukazatel vyšplhal až na 

10,892%. 

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) měří produkční sílu podniku. Z tabulky je zřejmé, 

že ani v jednom měřeném roce se hodnoty nepohybují kolem doporučené hodnoty, která 

je 10,0%, což není pro organizaci příznivé. Dokonce se v roce 2010 dostala hodnota i do 

záporných hodnot. 

Pro určení predikce a vyrovnání regresní přímkou jsem použil ukazatel rentability 

celkových vložených aktiv (ROA). 

Tab. 10: ROA – koeficienty růstu a první diference (Zdroj: VZZ poskytnuté Arbela s.r.o.) 

i roky yi(%) 1di(y) ki(y) 

1 2009 0,052  -   -  

2 2010 -0,009 -0,061 -0,173 

3 2011 0,011 0,020 -1,222 

4 2012 0,046 0,035 4,182 

5 2013 0,0312 -0,0148 0,678 

6 2014 0,0286 -0,0026 0,917 

7 2015 0,032 0,0034 1,119 

8 2016 0,0336 0,0016 1,050 
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Z tabulky je zřejmé, že největší nárůst první diference byl v roce 2012, kdy se změnila 

hodnota ukazatele o 3,569 %. V rámci koeficientu růstu došlo k největší změně taktéž v 

roce 2012, kdy se změnila hodnota ukazatele oproti roku 2011 přibližně 4,1819krát. 

V roce 2011 ukazatel rentability celkového kapitálu klesl oproti roku 2010 1,22krát. 

Následuje výpočet prvních diferencí a průměrný koeficient růstu rentability celkového 

kapitálu. 

Tab. 11: Průměr první diference a koeficient růstu ROA (Zdroj: VZZ poskytnuté Arbela s.r.o.) 

Průměr první diference -0,003 

Průměrný koeficient růstu 0,935761 

Z tabulky lze vidět, že během sledovaného období klesá hodnota ukazatele ROA každý 

rok v průměru o 0,003, což je nepříznivé, jelikož by měla rentability naopak růst. 

Ve sledovaném období se zvyšovala hodnota ukazatele ROA 0,935761krát ročně. 

Regresní přímka celkového kapitálu 

Tab. 12: Vývoj rentability celkového kapitálu pomocí regrese (Zdroj: VZZ poskytnuté Arbela s.r.o.) 

Výběrový průměr x 4,5 

Výběrový průměr y 0,028 

Koeficient b1 0,022 

Koeficient b2 0,001 

Rovnice regresní přímky η(𝒳) = 0,022 +  0,001x 

Vyrovnání rentability celkového kapitálu pomocí regresní přímky můžeme vidět 

v následujícím grafu. Proměnná X představuje sumu sledovaných let 

(1+2+3+4+5+6+7+8). Výběrový průměr získáme podílem této sumy a počtu sledovaných 

let (36/8 = 4,5) 
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Graf 6: Vyrovnání ROA pomocí regrese (Zdroj: VZZ poskytnuté Arbela s.r.o.) 

Index spolehlivosti má hodnotu 0,0297, což je nepříznivá hodnota, jelikož je pod 

doporučenou hodnotou 0,3. 

Predikce pro rok 2018 

  η(𝒳) = 0,022 + 0,001 ∙ 10 

   η(𝒳) = 0,036 

Při vyrovnání rentability celkového kapitálu pomocí regresní přímky je patrné, že by měla 

rentabilita celkového kapitálu mírně stoupat. Je to samozřejmě pozitivní výsledek, 

nicméně by pro společnost bylo lepší, kdyby ukazatel stoupal více strmě. Predikce pro 

rok 2018 je 3,6%. 

Ukazatele aktivity 

Pomocí ukazatelů aktivity se poměřuje, jak organizace efektivně hospodaří se svým 

majetkem. U obratů se měří, kolikrát se daná položka využije při podnikání, a u dob 

obratu měříme, jak dlouho trvá, dokud se daná položka obrátí. 
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Tab. 13: Ukazatelé aktivity (Zdroj: Rozvahy a VZZ poskytnuté Arbela s.r.o.) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Obrat 

celkových 

aktiv 

0,4811 0,5312 0,5373 0,5224 0,4111 0,4151 0,445 0,447 

Obrat 

stálých 

aktiv 

0,7582 0,9622 1,0653 1,0464 0,7242 0,7012 0,737 0,7594 

Doba 

obratu 

zásob (den) 

3,6293 4,094 11,814 7,001 8,0253 9,7665 10,45 11,053 

Doba 

obratu 

pohledávek 

(den) 

61,9584 32,6423 36,222 93,124 94,5803 83,2 76,3 69,1 

Doba 

obratu 

závazků 

(den) 

39,9201 40,4812 29,0104 35,4351 38,6152 34,538 33,76 33,061 

 

Obrat celkových aktiv udává, kolikrát se majetek obrátí v tržbách. Z tabulky je zřejmé, 

že se ve všech sledovaných období hodnota pohybuje okolo 0,5, což je pod doporučenými 

hodnotami, které se pohybují kolem 2,5. Nejvyšší hodnota je v roce 2011, ale i tak to není 

velmi pozitivní. 

Obrat stálých aktiv měří, jak podnik efektivně využívá stálá aktiva. Hodnoty tohoto 

ukazatele se v měřených letech pohybují od 0,75 do 1, což je pro organizaci negativní a 

jen to svědčí o nízkém využití stálých aktiv v organizaci. Nejvyšší hodnotu vykazoval rok 

2011. 

Doba obratu zásob udává průměrný počet dní, za kolik je organizace schopna prodávat 

své zásoby. U tohoto ukazatele můžeme požadovat rok 2009 s hodnotou 3,6293 jako 

nejpříznivější, jelikož je nutné, aby byla hodnota co nejnižší. V roce 2011 byla hodnota 

ukazatele nejvyšší, ale i tato hodnota není příliš vysoká, takže co se týče doba obratu 

zásob, tak může být podnik v rámci možností spokojen.    

Doba obratu pohledávek měří počet dní, jak dlouho trvá, dokud zákazníci zaplatí. Obecně 

platí, že by hodnota tohoto ukazatele neměla přesahovat 50 dní. Do této tolerance jsme 

se vešli v letech 2010 a 2011. Následující dva roky vykazují téměř dvojnásobek hraniční 
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hodnoty, tedy se blíží 100 dním, což je pro organizaci velmi nepříznivé. V posledních 

třech letech ovšem dochází u této hodnoty ke strmému klesání, a tak jsme v posledním 

měřeném roce 2016 na hodnotě 69 dní. 

Doba obratu závazků vyjadřuje, jak dlouho organizace odkládá platbu faktur svým 

odběratelům. Z tabulky je zřejmé, že hodnoty ukazatelé jsou ve sledovaných letech nízké, 

což samozřejmě skvělá vizitka pro organizaci navenek, nicméně jsou hodnoty nižší než 

doba obratu pohledávek, což je pro většinu organizací negativní. Společnost by se měla 

snažit snížit zejména dobu obratu pohledávek.  

Právě z důvodu nutnosti snížení předposledního ukazatele, použijeme k určení predikce 

pro následující roky a aplikace časových řad ukazatel doby obratu pohledávek. 

Tab. 14: Doba obratu pohledávek – koeficienty růstu a první diference (Zdroj: Rozvahy a VZZ 

poskytnuté Arbela s.r.o.) 

i roky yi 1di(y) ki(y) 

1 2009 61,958  -   -  

2 2010 32,642 -29,316 0,527 

3 2011 36,222 3,580 1,110 

4 2012 93,124 56,902 2,571 

5 2013 94,580 1,456 1,016 

6 2014 82,983 -11,597 0,877 

7 2015 76,02 -6,963 0,916 

8 2016 69,153 -6,867 0,910 

 

Z tabulky je zřejmé, že největší rozdíl v první diferenci byl v roce 2012, kdy narostla 

hodnota ukazatele o 56,9 dní.  Největší pokles první diference, který nás v rámci doby 

obratu pohledávek zajímá více, vykazuje rok 2010, kdy klesl počet dní přibližně o 29dní.  

Koeficient růstu je také nejnižší v roce 2010, kdy vzrostla doba obratu pohledávek 

0,531krát.  

Následně vypočteme první diference a průměrný koeficient růstu doby obratu 

pohledávek. 
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Tab. 15: Průměr první diference a koeficientu růstu doby obratu pohledávek (Zdroj: Rozvahy a VZZ 

poskytnuté Arbela s.r.o.) 

Průměr první diference 1,028 

Průměrný koeficient růstu 1,132 

 

Z tabulky je zřejmé, že během sledovaného období roste hodnota ukazatele doby obratu 

pohledávek každý rok v průměru o 1,028. 

Ve sledovaném období se zvýší hodnota ukazatele doby obratu pohledávek oproti 

předchozímu roku průměrně 1,132krát. 

Regresní přímka doby obratu pohledávek 

Tab. 16: Vývoj doby obratu pohledávek pomocí regrese (Zdroj: Rozvahy a VZZ poskytnuté Arbela s.r.o.) 

Výběrový průměr x 4,5 

Výběrový průměr y 68,335 

Koeficient b1 46,425 

Koeficient b2 4,869 

Rovnice regresní přímky η(𝒳) = 46,425 +  4,869x 

Vyrovnání doby obratu pohledávek pomocí regresní přímky můžeme vidět 

v následujícím grafu. Proměnná X představuje sumu sledovaných let 

(1+2+3+4+5+6+7+8). Výběrový průměr získáme podílem této sumy a počtu sledovaných 

let (36/8 = 4,5) 

 

Graf 7: Vyrovnání doby obratu pohledávek pomocí regrese (Zdroj: Rozvahy a VZZ poskytnuté Arbela 

s.r.o.) 
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Index spolehlivosti má hodnotu 0,254, což je pro nás v danou chvíli nepříznivé, neboť 

se nepohybujeme nad doporučenou hodnotou 0,3. 

Predikce pro rok 2018 

  η(𝒳) = 46,425 +  4,869 ∙ 10 

     η(𝒳) =95,115 

 

Při vyrovnání doby obratu pohledávek pomocí regresní přímky je, zřejmé že by měla 

doba obratu pohledávek do roku 2018 růst, pokud by tedy trend časové řady pokračoval. 

Predikce pro rok 2018 je 95,115 dní, což je pro organizaci velmi negativní a můžeme jen 

doufat, že v následujících letech dojde k poklesu. 

Ukazatelé zadluženosti 

Ukazatelé zadluženosti udávají, do jaké míry je organizace financována vlastními nebo 

cizími zdroji. Ačkoli může být zadluženost vysoká, nemusí být automaticky negativní 

charakteristikou firmy. 

Tab. 17: Ukazatelé zadluženosti (Zdroj: Rozvahy a VZZ poskytnuté Arbela s.r.o.) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Celková 

zadluženost (%) 
8,21 9,01 5,37 6,65 4,78 5,63 4,7 7,67 

Koeficient 

samofinancování 

(%) 

92,2 91,4 94,6 93,8 94,9 94,37 95,3 92,3 

Koeficient 

zadluženosti (%) 
9,04 9,89 5,74 7,16 5,04 4,155 3,082 2,009 

 

Z tabulky lze vidět, že většina majetku patřící společnosti je financována z vlastních 

zdrojů. Doporučené hodnoty ukazatele celkové zadluženosti by neměli překročit hranici 

70%, k čemuž se organizace ani jednou nepřiblížila. Firma tedy nemá s financováním 

vlastního majetku žádné problémy. Z toho důvodu se i koeficient zadluženosti pohybuje 

v nízkých hodnotách. 

Pro určení predikce pro následující roky a aplikace časových řad použiji výše uvedený 

ukazatel celkové zadluženosti. 
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Tab. 18: Celková zadluženost – koeficienty růstu a první diference (Zdroj: Rozvahy a VZZ poskytnuté 

Arbela s.r.o.) 

i roky yi 1di(y) ki(y) 

1 2009 0,0821  -   -  

2 2010 0,090 0,008 1,097 

3 2011 0,0537 -0,036 0,596 

4 2012 0,0665 0,0128 1,238 

5 2013 0,0478 -0,0187 0,719 

6 2014 0,0563 0,0085 1,178 

7 2015 0,047 -0,0093 0,835 

8 2016 0,0767 0,0297 1,632 

 

Z tabulky je, že největší rozdíl v první diferenci byl v roce 2011, kdy se změnila hodnota 

ukazatele o -3,64 % oproti roku 2010. V souvislosti s tímto ukazatelem nás tedy nejvíce 

zajímají nejnižší hodnoty. Nejnižší hodnota koeficientu růstu je tedy také v roce 2011, 

kdy se celková zadluženost oproti roku 2010 změnila 0,596krát. 

Následuje výpočet prvních diferencí a průměrný koeficient růstu celkové zadluženosti. 

Tab. 19: Průměr první diference a koeficient růstu celkové zadluženosti (Zdroj: Rozvahy a VZZ poskytnuté 

Arbela s.r.o.) 

Průměr první diference -0,001 

Průměrný koeficient růstu 1,042 

Z tabulky je zřejmé, že během sledovaného období průměrně klesá hodnota ukazatele 

celkové zadluženosti každý rok v průměru o 0,001. 

Ve sledovaném období se zvýší meziroční hodnota ukazatele celkové zadluženosti 

průměrně o 4,2%, neboli 1,042krát. 

Regresní přímka celkové zadluženosti  

Tab. 20: Vývoj celkové zadluženosti pomocí regrese (Zdroj: Rozvahy a VZZ poskytnuté Arbela s.r.o.) 

Výběrový průměr x 45 

Výběrový průměr y 0,065 

Koeficient b1 0,079 
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Koeficient b2 -0,003 

Rovnice regresní přímky η(𝒳) = 0,079 − 0,003x 

 

Vyrovnání celkové zadluženosti pomocí regresní přímky můžeme vidět v následujícím 

grafu. Proměnná X představuje sumu sledovaných let (1+2+3+4+5+6+7+8). Výběrový 

průměr získáme podílem této sumy a počtu sledovaných let (36/8 = 4,5) 

 

 

Graf 8: Vyrovnání celkové zadluženosti pomocí regrese (Zdroj: Rozvahy a VZZ poskytnuté Arbela s.r.o.) 

Index spolehlivosti má hodnotu 0,2204, což je pro nás v danou chvíli nepříznivé, neboť 

se nepohybujeme nad doporučenou hodnotou 0,3. 

Predikce pro rok 2018 

  η(𝒳) = 0,079 − 0,003 ∙ 10 

      η(𝒳) = 0,048 

Při vyrovnání celkové zadluženosti pomocí regresní přímky lze vidět, že by měla celková 

zadluženost klesat. Predikce pro rok 2018 je 4,8%, což se ani z daleka nepřibližuje k 

hraniční hodnotě pro tento ukazatel 70%. Jde tedy a výborný výsledek. 

Ukazatelé likvidity  

Ukazatelé likvidity vyjadřují schopnost podniku přeměnit své prostředky na peníze. 

Ukazatelé likvidity poměřují to, čím je možno platit, s tím, co je nutno zaplatit. 
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Tab. 21: Ukazatelé likvidity (Zdroj: Rozvahy poskytnuté Arbela s.r.o.) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Běžná 

likvidita 
6,863 7,514 11,451 9,732 9,811 10,247 9,466 10,019 

Pohotová 

likvidita 
6,774 7,44 11,01 9,532 9,613 9,9642 9,156 9,6842 

Okamžitá 

likvidita 
4,832 6,563 8,961 6,874 7,032 8,0455 8,414 8,762 

 

Běžná likvidita udává, jakou má společnost schopnost splatit své pohledávky v případě, 

že by všechna jeho aktiva byla přeměněna na peníze. Doporučené hodnoty tohoto 

ukazatele se nachází v rozmezí 1,5 až 2,5. Z tabulky je zřejmé, že hodnoty ukazatele se 

v doporučených hodnotách nenachází ani v jediném roce, což je negativní. Nejvyšší 

hodnota 11,451 byla vypočtena v roce 2011.  

Pohotová likvidita by neměla klesnout pod hodnotu 1, což naše tabulka splňuje ve všech 

letech. Nejvyšší hodnota byla vypočtena v roce 2011 a činila 11,010. 

Doporučené hodnoty pro okamžitou likviditu se pohybují v rozmezí 0,2 až 0,5. Z tabulky 

je opět zřejmé, že se hodnoty ukazatele v doporučených hodnotách nenachází ani 

v jednom roce Naopak jsou hodnoty v celém období vysoce nad doporučenými 

hodnotami. 

K určení predikce pro následující roky a aplikace časových řad použiji ukazatel běžné 

likvidity. 

Tab. 22: Okamžitá likvidita – koeficienty růstu a první diference (Zdroj: Rozvahy poskytnuté Arbela 

s.r.o.) 

i roky yi 1di(y) ki(y) 

1 2009 6,860  -   -  

2 2010 7,508 0,648 1,094 

3 2011 11,449 3,941 1,525 

4 2012 9,733 -1,716 0,850 

5 2013 9,810 0,077 1,008 

6 2014 10,247 0,437 1,045 
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7 2015 9,466 -0,781 0,924 

8 2016 10,019 0,553 1,058 

 

Z tabulky je zřejmé, že největší rozdíl v první diferenci byl v roce 2011, kdy se změnila 

hodnota ukazatele o 3,937, a největší pokles vykazoval rok 2012. Největší koeficient 

růstu byl ve stejném roce, kdy se změnila hodnota ukazatele oproti předchozímu roku  

1,525krát. 

Následuje výpočet prvních diferencí a průměrný koeficient růstu okamžité likvidity. 

Tab. 23: Průměr první diference a koeficient růstu okamžité likvidity (Zdroj: Rozvahy poskytnuté Arbela 

s.r.o.) 

Průměr první diference 0,451 

Průměrný koeficient růstu 1,072 

 

V tabulce můžeme vidět, že během sledovaného období, je meziroční nárůst prvních 

diferencí v průměru o 0,451. 

Ve sledovaném období se zvýší hodnota okamžité likvidity průměrně 1,072krát ročně. 

Což znamená, že běžná likvidita každý rok vzrostla v průměru o 7,2%. 

Regresní přímka okamžité likvidity 

Tab. 24: Vývoj okamžité likvidity pomocí regrese (Zdroj: Rozvahy poskytnuté Arbela s.r.o.) 

Výběrový průměr x 4,5 

Výběrový průměr y 9,3865 

Koeficient b1 7,866 

Koeficient b2 0,338 

Rovnice regresní přímky η(𝒳) = 7,866 + 0,338x 

Vyrovnání okamžité likvidity pomocí regresní přímky můžeme vidět v následujícím 

grafu. Proměnná X představuje sumu sledovaných let (1+2+3+4+5+6+7+8). Výběrový 

průměr získáme podílem této sumy a počtu sledovaných let (36/8 = 4,5) 
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Graf 9: Vyrovnání okamžité likvidity pomocí regrese (Zdroj: Rozvahy poskytnuté Arbela s.r.o.) 

Index spolehlivosti má hodnotu 0,307, což je pro nás příznivé, neboť se hodnota nachází 

nad doporučenou hranicí 0,3. 

Predikce pro rok 2018  

 η(𝒳) = 7,866 + 0,338 ∙ 10 

           η(𝒳) = 11,244 

Při vyrovnání okamžité likvidity pomocí regresní přímky lze vidět, že by měla běžná 

likvidita postupně růst, zdali bude trend pokračovat jako doposud. Predikce pro rok 2018 

je 11,144, což se nenachází v doporučených hodnotách pro běžnou likviditu. 

Bankrotní modely 

Bankrotní modely mohou sloužit organizaci v určitých situacích jako varovné signály 

potenciální krize, která má nastat. Podstatou je nalézání výraznějších odchylek ve 

výsledcích během poměrně dlouhé doby před úpadkem. 

Tab. 25: Bankrotní modely (Zdroj: Rozvahy a VZZ poskytnuté Arbela s.r.o.) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Altmanův 

model 
5,121 4,714 7,622 6,031 8,048 8,4585 9,176 9,8927 

Index 

IN05 
2,912 2,634 4,014 3,494 4,213 4,4492 4,838 5,1844 
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Altmanův index zahrnuje všechny ekonomické ukazatele a předpovídá bankroty do 2 let. 

Z tabulky je zřejmé, že je společnost díky poměrně vysokým hodnotám ukazatele 

finančně stabilní a nelze tedy předpokládat v budoucnu finanční potíže. Podnik tedy 

nemusí tomuto ukazateli věnovat větší pozornost, nicméně je důležité kontrolovat jeho 

stabilitu. 

Index IN05 je přizpůsobený českým podmínkám a standardům. V tabulce je zřejmé, že 

organizace ve všech letech vykazoval hodnoty nad doporučenou hodnotou 1,6, takže 

můžeme konstatovat, že Arbela s.r.o. může v budoucnu očekávat uspokojivou finanční 

situaci. 

Pro určení predikce pro následující roky a aplikaci časových řad použiji Altmanův index. 

Tab. 26: Altmanův index – koeficienty růstu a první diference (Zdroj: Rozvahy a VZZ poskytnuté Arbela 

s.r.o.) 

i roky yi 1di(y) ki(y) 

1 2009 5,100  -   -  

2 2010 4,713 -0,387 0,924 

3 2011 7,628 2,915 1,619 

4 2012 6,030 -1,598 0,791 

5 2013 8,045 2,015 1,334 

6 2014 8,459 0,414 1,051 

7 2015 9,176 0,717 1,085 

8 2016 9,8927 0,717 1,078 

 

Z tabulky je zřejmé, že největší nárůst v první diferenci byl v roce 2011, kdy narostla 

hodnota indexu o 2,915. Oproti tomu v letech 2010 a 2012 došlo k poklesu. Největší 

koeficient růstu vykazoval rok 2011, kdy se změnila hodnota indexu oproti roku 2010 

1,619krát. 

Následně vypočteme průměr první diference a průměrný koeficient růstu Altmanova 

indexu. 
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Tab. 27: Průměr první diference a koeficient růstu Altmanova indexu (Zdroj: Rozvahy a VZZ poskytnuté 

Arbela s.r.o.) 

Průměr první diference 0,685 

Průměrný koeficient růstu 1,126 

Z tabulky je zřejmé, že v průběhu sledovaného období roste hodnota Altmanova indexu 

každý rok v průměru o 0,685. Během sledovaného období se Altmanův index finančního 

zdraví každoročně zvýší oproti předcházejícímu roku průměrně 1,126krát. 

Regresní přímka Altmanova indexu 

Tab. 28: Vývoj Altmanova indexu pomocí regrese (Zdroj: Rozvahy a VZZ poskytnuté Arbela s.r.o.) 

Výběrový průměr x 4,5 

Výběrový průměr y 7,380 

Koeficient b1 4,146 

Koeficient b2 0,719 

Rovnice regresní přímky η(𝒳) = 4,146 + 0,719x 

Vyrovnání Altmanova indexu pomocí regresní přímky můžeme vidět v níže uvedeném 

grafu. Proměnná X představuje sumu sledovaných let (1+2+3+4+5+6+7+8). Výběrový 

průměr získáme podílem této sumy a počtu sledovaných let (36/8 = 4,5) 

 

Graf 10: Vyrovnání Altmanova indexu pomocí regrese (Zdroj: Rozvahy a VZZ poskytnuté Arbela s.r.o.) 

Index spolehlivosti má hodnotu 0,8561167, což je pro nás velmi příznivé. 
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Predikce pro rok 2018 

  η(𝒳) =  4,146 + 0,719 ∙ 10 

   η(𝒳) = 11,333 

Při vyrovnání Altmanova indexu pomocí regresní přímky lze vidět, že by měl ukazatel 

postupně růst, zdali bude trend pokračovat jako doposud. Predikce pro rok 2018 je 11,333, 

což je pro společnost nadále pozitivní. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

Návrhová část diplomové práce se dělí do dvou částí. V první části je detailně popsána 

účetní aplikace vytvořená v prostředí Microsoft Office Excel 2016 pomocí 

programovacího jazyka VBA (Visual Basic for Applications) a ve druhé části práce jsou 

nastíněna navržená doporučení pro společnost Arbela s.r.o., jakožto prostředku pro 

zlepšení negativních hodnot ekonomických ukazatelů. 

3.1 Vytvoření programu v MS Excel 2016 

Hlavní částí diplomové práce je navrhnout a vytvořit program v prostředí MS Excel 2016 

pomocí programovacího jazyka Visual Basic. Tento program může obecně komukoli 

pomoci při výpočtu vybraných ekonomických ukazatelů a nabízí zjednodušený přehled 

těchto ukazatelů. V našem případě s tímto programem může pracovat naše analyzovaná 

společnost, čímž si ulehčí práci s výpočty vybraných ukazatelů v následujících letech. 

V současnosti nemá Arbela s.r.o. žádný program umožňující komfortní a rychlé 

provedení finanční analýzy. Program současně pracuje s hlavními účetními výkazy jako 

jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát, vygenerovanými komerčně úspěšným účetním 

programem Abra G3, kterým naše firma disponuje. 

Program obsahuje několik listů s názvy, které si nyní uvedeme. Každý název listu 

jednoznačně určuje jeho samotnou funkci v celém programu. 

List „Hlavní strana“ obsahuje úvodní formulář, jenž se automaticky spustí při otevření 

programu, či přímo hlavního listu. 

List „Grafy“ obsahuje nejdůležitější grafy, znázorňující vývoj hodnot stěžejních 

ukazatelů v průběhu sledovaného období. Zároveň obsahuje i další funkcionality, kterým 

se bude práce věnovat podrobně až později.  

List „Aktiva“ nám zobrazuje data všech aktiv z poskytnutých rozvah ze všech 

sledovaných a analyzovaných let. Současně jsou zde vytvořeny sloupce pro následující 

roky. Jednotlivé stěžejní položky aktiv jsou pomocí funkcí použity a propojeny 

s ostatními listy sešitu, ve kterých automaticky dochází k výpočtu požadovaných 
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ukazatelů. Dojde-li tedy ke změně hodnoty určité položky, zároveň dojde ke změně 

výpočtu v ostatních listech. Tento list zároveň zobrazuje aktiva v podobě, v jaké budou 

prezentovány v příloze diplomové práce. 

List „Pasiva“ nám zobrazuje data všech pasiv z poskytnutých rozvah ze všech 

sledovaných a analyzovaných let. Současně jsou zde vytvořeny sloupce pro následující 

roky. Jednotlivé stěžejní položky pasiv jsou pomocí funkcí použity a propojeny 

s ostatními listy sešitu, ve kterých automaticky dochází k výpočtu požadovaných 

ukazatelů. Dojde-li tedy ke změně hodnoty určité položky, zároveň dojde ke změně 

výpočtu v ostatních listech. Tento list zároveň zobrazuje pasiva v podobě, v jaké budou 

prezentovány v příloze diplomové práce. 

List „VZZ“ nám zobrazuje data z poskytnutých výkazů zisků a ztrát ze všech sledovaných 

a analyzovaných let. Současně jsou zde vytvořeny sloupce pro následující roky. 

Jednotlivé stěžejní položky výkazů zisků a ztrát jsou pomocí funkcí použity a propojeny 

s ostatními listy sešitu, ve kterých automaticky dochází k výpočtu požadovaných 

ukazatelů. Dojde-li tedy ke změně hodnoty určité položky ve výkazu, dojde zároveň ke 

změně výpočtu v ostatních listech. 

List „Řady“ nám slouží pro rychlý výpočet časových řad včetně regresní přímky 

veškerých ekonomických ukazatelů, kterým se v diplomové práci věnujeme. List je 

propojen s ostatními listy sešitu, a tudíž při jakékoli změně hodnoty ve výkazech dojde 

k okamžitému přepočtu výsledku regresní přímky. Automaticky se mění i grafy ilustrující 

vztah vypočítané regresní přímky a skutečně vypočtených hodnot ukazatelů. 

List „Rozvaha“ je automaticky se generující list, související s importem rozvahy 

z účetního programu ABRA G3. 

List „Výkaz zisku a ztrát“ je automaticky se generující list, související s importem rozvahy 

z účetního programu ABRA G3. 
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Obr. 1: Hlavní formulář (Zdroj: vlastní) 

Ihned po spuštění programu se nám aktivuje formulář s hlavní nabídkou, kdy můžeme 

vstoupit do aplikace, nebo se hned ze začátku přeneseme do listu „Grafy“. Zároveň po 

kliknutí na modré tlačítko informace zjistíme zběžné informace o programu a o účelu jeho 

vytvoření.  

 

Obr. 2: Informace o programu (Zdroj: vlastní) 
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Obr. 3: Menu (Zdroj: vlastní) 

Při vstupu do aplikace následuje okno Menu, představující jakýsi rozcestník v celém 

programu. Prvním krokem by měl být v každé situaci import rozvahy či výkazu zisků a 

ztrát vygenerovaných účetní programem ABRA G3. Program zároveň ihned rozpozná, 

zda se jedná o správně zvolený soubor. V opačném případě program okamžitě hlásí 

informativní chybu. 

 

Obr. 4: Informativní hláška (Zdroj: vlastní) 

V dalším kroku má již uživatel mnoho možností, jak dále postupovat. Pro příklad zvolíme 

Absolutní ukazatelé. Z dalších ukazatelů uvedeme rozdílové ukazatele, poměrové 

ukazatele či soustavy ukazatelů. V případě zájmu společnosti a po případné domluvě, by 
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mohl být program rozšířen i o jiné ukazatele, které by prádelna považovala za důležité. 

Po kliknutí na námi zvolený ukazatel se zobrazí okno Absolutní ukazatelé, kdy máme 

možnost volby mezi Horizontální či Vertikální analýzou.  

 

Obr. 5: Absolutní ukazatelé (Zdroj: vlastní) 

V našem případě zvolíme Horizontální analýzu, čímž se dostaneme do situace, kterou 

nám ilustruje další obrázek. Jak již víme, tak horizontální analýzu počítáme zvlášť pro 

aktiva a zvlášť pro pasiva. I zde v horních záložkách vybíráme mezi aktivy a pasivy. Poté 

již vybíráme pomoci přepínače jednotlivé roky, u kterých chceme zjistit požadované 

hodnoty celkových pasiv, vlastního kapitálu, výsledku hospodaření běžného účetního 

období, cizích zdrojů či krátkodobých závazků. Volíme například rok 2014. 
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Obr. 6: Horizontální analýza pasiv (Zdroj: vlastní) 

Po zpětném kliknutí do okna Menu máme kromě volby ostatních ukazatelů také možnost, 

přejít k výpočtu regresních přímek pro všechny ukazatele. V tomto případě přechází 

program na list Řady, kde dochází k automatickému a okamžitému přepočtu hodnot 

jednotlivých ukazatelů v rámci sledovaného období. Tato funkce je poměrně náročná, 

nicméně však důležitá a zároveň nám velmi usnadní složité počítání časových řad. Na 

grafech, které jsou součástí každého ukazatele, můžeme také pozorovat odchylku 

reálných hodnot od výsledné regresní přímky. Součástí je také výpočet koeficientu 

determinace pomocí funkce Excelu s názvem LINGRESE. 
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Obr. 7: Výpočet regresní přímky pro běžnou likviditu a celkovou zadluženost (Zdroj: vlastní) 

Nyní se vraťme úplně na začátek do úvodního formuláře programu. Jak již bylo řečeno, 

tak jsme na úplném začátku mohli v aplikaci volit mezi Vstupem do programu nebo 

tlačítkem Grafy. První případ jsme si již podrobně popsali, tudíž je vhodné doplnit i 

druhou část. Po kliknutí na tlačítko Grafy nás program přenese na list Grafy, kde můžeme 

sledovat veškeré vypočítané ukazatele, avšak pouze v tabulkové formě. Součástí jsou i 

grafy znázorňující vývoj jednotlivých ukazatelů, se kterými můžeme i nadále pracovat. 

První z možností je libovolně zobrazit či skrýt grafy a druhou možností je exportovaní 

tabulek či grafů v elektronické podobě ve formátu „.pdf“ nebo přímo data vytisknout 

k přidružené tiskárně. 
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Obr. 8: Tabulky a grafy připravené pro export (Zdroj: vlastní) 

3.2 Popis návrhů řešení 

Po dokončení finanční analýzy v této práci a následné aplikaci regresní analýzy jsem byl 

schopen určit předpokládaný vývoj ekonomiky společnosti. Při porovnání výsledků 

s doporučenými hodnotami všech ukazatelů lze obecně říci, že jsou výsledné hodnoty 

vcelku uspokojivé. 

Ukazatelům likvidity, zadluženosti, Altmanově indexu či rozdílovým ukazatelům se 

nemusíme podrobněji věnovat, jelikož jejich výsledky jsou vcelku uspokojivé a 

v souvislosti s predikcí vývoje pro následující roky lze tvrdit, že pokud bude situace ve 

firmě neměnná, měla by společnost i do budoucna fungovat bez větších obtíží. Co se týče 

těchto ukazatelů, lze tedy jen doporučit pravidelnou kontrolu jejich hodnot, aby nedošlo 

k jejím negativním změnám, byť i z důvodu zanedbání jejich kontroly.   

Ukazatele rentability dopadly v rámci finanční analýzy nejhůře ze všech ukazatelů. Je 

tedy zřejmé, že by se touto oblastí finanční analýzy měla firma nejvíce zajímat a vytvořit 

určitá opatření pro zlepšení výsledků. Pokud bude chtít společnost vylepšit svoje 

ukazatele rentability, musí bezpodmínečně dojít ke zvýšení zisku firmy, buď snížením 

nákladů, nebo také zvětšením objemu nabízených služeb.  

Jednou z možností je také zlepšení politiky v souvislosti s převodem pohledávek na 

finanční prostředky. Na tuto skutečnost společnost zareagovala tím, že začal snižovat 
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poměr dlouhodobých pohledávek oproti nárůstu pohledávek krátkodobých. Prozatím 

jsme opatření formulovali v obecné rovině a nyní si popíšeme konkrétní opatření pro 

vylepšení situace, alespoň co se týče pohledávek.  

Dlouhodobé pohledávky 

Tak tedy důvodem většího podílu dlouhodobých pohledávek je z velké části špatná 

platební morálka většího poměru dlouhodobých zákazníků, kteří platí fakturačně, oproti 

jednorázovým zákazníkům, či sběrnám, kteří platí hotově při převzetí zakázky.  

Sběrna 

Pod pojmem sběrna si představme jakéhokoliv živnostníka, který je s naší firmou 

smluvně svázán a poskytuje mu výdejní a zároveň přijímací místo, kam lidé přináší 

textilie potřebné k vyčištění, či jiný druh služby. Z 95% má každá z takovýchto sběren 

svůj další a zejména hlavní druh výdělečné činnosti či druh podnikání. Jde z největší části 

o různé obchody s levným textilem či galanterií. Mnoho sběren také provozuje krejčovské 

služby. Společnost Arbela s.r.o. disponuje pouze dvěma vlastními sběrnami, které jsou 

zároveň i z pohledu počtu zakázek sběrnami největšími.  

Nyní ale zpět k zákazníkům, jež platí zakázky prostřednictvím faktur. V podstatě se také 

jedná o ty největší zákazníky s ohledem na počet zakázek. Jedná se zejména o hotely, 

lékaře a restaurační zařízení. Bylo by tedy vhodné vytvořit přísnější podmínky pro 

včasnou nebo dřívější platbu zákazníků. Na velké množství těchto zákazníků, by mělo 

velký dopad případné zdržení se od vyzvednutí prádla připraveného k vyčištění ve chvíli, 

kdy už měly být faktury za minulé období splacené. Už po dlouhou dobu má firma letitý 

problém s nejmenovaným brněnským hotelem, do kterého se zajíždí pro znečistěné 

prádlo každý druhý den, což je pro firmu skvělá skutečnost, jelikož nemá problém 

s počtem zakázek, nicméně tento hotel splácí zakázky v průměru týden po nejzazším datu 

nutnému ke splacení. U tohoto zákazníka by ovšem bylo z taktického, resp. finančního 

hlediska nevhodné, aby došlo k rozvázání vztahu.  Toto jsou ovšem výjimky. Je mnoho 

lékařů, ke kterým se zajíždí do odlehlých obcí, kvůli maximálně několika desítkám korun. 

Tito lékaři navíc splácí své závazky pravidelně po termínu splatnosti. V těchto případech 
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naše firma prodělává nemalé peníze, proto navrhuji, aby s těmito zákazníky 

společnost ukončila spolupráci, čímž se firmě výrazným způsobem sníží náklady.  

Využití podnikové budovy 

Možná nejlepším řešení nebo jedno z nejlepších by mohlo být širší a kompletní využití 

podnikové budovy, ve které nejsou plně využity všechny prostory. Jedná se o vcelku 

velkou a prostornou budovu situovanou v centru Brna, tudíž by se pro mnoho 

potencionálních zájemců jednalo o lukrativní lokalitu. Nevyužité prostory momentálně 

slouží svým způsobem jako nárazové překladiště pro prádlo připravené k následné 

distribuci. Nicméně by tyto prostory nebylo nutné využívat při lepší organizaci 

pracovního procesu. Řidiči jsou tedy povinni si své zakázky odnášet ze vzdálenějšího 

provizorního skladiště a pro odvezení více balíků využívají nákupní košíky. Přitom by 

bylo mnohem pohodlnější, kdyby si řidič se svým autem nacouval k nákupní rampě a 

mohl si přímo z prádelny naložit zboží do nákladního prostoru, čímž by ušetřil práci a 

čas, jak sobě, tak i přítomným pracovnicím prádelny.  

Tyto nově vzniklé volné prostory by tedy bylo možné využít pro vlastní novou aktivitu 

firmy, nebo pro pronájem jiným podnikatelským subjektům. Jedná se o prostor v přízemí 

budovy, do kterého vede dokonce i vlastní přístupový vchod, tudíž by případný nový 

nájemce byl odříznutý od chodu pracovního procesu v prádelně. Prostor obnáší jednu 

větší místnost a k ní napojenou místnost pro toaletu. Místnost je vybavena elektřinou i 

přípojkou na vodu. Bylo by také nutné uvést, že má místnost okna. Je tedy vhodná pro 

vybavení kanceláře, čímž se tedy prostor s ohledem k jeho lokalitě stává pro budoucí 

zájemce určitě lukrativním.  

Jeden z mých návrhů využití prostoru pro vlastní novou aktivitu naší firmy, by se týkal 

zejména zřízení malé šicí dílny za účelem oprav oděvů, které firma v současné době také 

nabízí. Nicméně opravy oděvů zajišťuje Arbela s.r.o. zprostředkovaně prostřednictvím 

samostatné opravny oděvů, která není součástí stejného podnikatelského subjektu. 

Vybudováním šicí dílny by společnost ušetřila velké množství času a financí za dopravu 

jednotlivých kusů oděvů do externí opravny, a navíc by lidé měli možnost svůj problém 

konzultovat přímo s personálem naší nové opravny.  
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Jediným větším nákladem v rámci tohoto návrhu by tedy bylo zakoupení, byť i jednoho 

šicího stroje a dalšího potřebného vybavení a doplňků. Tímto by se tato poskytovaná 

služba omezila už jen na výkon v rámci společnosti. Za normálních okolností by 

samozřejmě tato dílna vyžadovala zaměstnání nového personálu, nicméně jedna ze 

zaměstnankyň prádelny je vyučená krejčová, tudíž by se tato nově vzniklá pozice obsadila 

někým z řad zaměstnanců. Kdyby došlo k situaci, která se nepředpokládá a vzniklo by 

přeřazením zaměstnankyně k nedostatku síly v prádelně, tak by se jiným způsobem 

vypsali jednotlivé směny, popřípadě by společnost využila ve větším množství služeb 

brigádníků, jež do firmy chodí vypomáhat v případech nutné potřeby. Každopádně by 

tato nová služba v rámci Arbela s.r.o. obnášela pouze drobnější opravy jako např. výměna 

zipů, různé zkracování délek apod. Důsledkem tohoto opatření by došlo k využití 

pracovních sil v době, kdy nejsou prací a čistící práce zcela vytíženy.  

Ukazatelé aktivity 

Co se týče ukazatelů aktivity, tak o těch se dá obecně prohlásit, že jejich hodnoty jsou 

neutrální, jelikož nejsou jednoznačně pozitivní, ale ani negativní. Bylo by tedy i v tomto 

případě vhodné, aby se na ně společnost zaměřila i přesto, že je svým způsobem více či 

méně neohrožují. Nicméně by šlo v souvislosti s dobou obratu závazků a pohledávek 

zavést nějaká opatření pro vylepšení výsledků jejich hodnot.  

Hodnota doby obratu závazků je nízká, což je na jedné straně skvělá a pozitivní zpráva, 

jelikož své závazky hradí včas, nicméně doba obratu pohledávek s výjimkou roku 2010 

stoupá, a to pro společnost není vůbec dobrá zpráva s přihlédnutím k faktu, že má Arbela 

s.r.o. v pohledávkách vázán velký podíl svých financí. Díky těmto financím by firma 

mohla pokrýt řadu svých aktivit v dalších oblastech, na které jim mnohdy chybí finance.  

Rozvázání smluv 

Snížení doby obratu pohledávek by se dalo docílit zavedením přísnějších podmínek pro 

později platící klientelu. Opatřením by mohlo být neprovedení zakázky, v podobě 

odmítnutí vyzvednutí ložního prádla například v hotelích, což by pro ně mělo velmi 

negativní dopad s přihlédnutím ke skutečnosti, že se do velkého množství hotelů jezdí 

každodenně. Podobné opatření jsem již výše zmiňoval u vylepšení ukazatelů rentability. 
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K tomuto kroku je ovšem nutné přistoupit obezřetně, aby v krajním případě nedošlo 

k rozvázání smlouvy se zákazníkem z jeho strany. Jak již bylo doporučeno v předchozím 

případě, bylo by vhodné ukončit spolupráci s některými zákazníky, konkrétně lékaři, ke 

kterým se zajíždí do odlehlých oblastí, které v rozjezdovém plánu vybočují 

z pravidelných tras, a tudíž zde dochází ke zbytečným nákladům na dopravu s ohledem 

k velikosti zakázky, jejichž hodnota se pohybuje v několika korunách. 

Například můžeme zmínit, že jeden z řidičů má povinnost zajíždět z pravidelné trasy do 

obce Tučapy, kam veze jedno čištěné bavlněné tričko, za jehož vyčištění si společnost 

naúčtovala 12 Kč, přičemž celková zajížďka je 8 km, čímž nám náklady na cestu určené 

dopravcem včetně DPH činí 87,6 Kč.  Zde máme názornou ukázku, kde firma prodělává. 

Nutno podotknout, že se jedná o jednu z mnoha takových lokalit. 

Výsledky hodnoty obratů celkových aktiv nejsou příliš pozitivní tudíž by i zde bylo 

možné zajistit jisté změny. V tomto případě jde o využívání všech svých aktiv, nebo 

alespoň v co největší míře. Aktiva v naší společnosti představují zejména budovy, 

služební dodávky, či mobilní telefony.  

Nové distribuční trasy 

Prostředkem pro vylepšení všech ukazatelů rentability je návrh nových distribučních tras. 

V současné době roste počet zákazníků, a tedy je nutné vytvořit nové distribuční, resp. 

rozvážecí trasy, což obnáší jak zaměstnání nových řidičů, tak pořízení nových aut. Bylo 

by tedy vhodné nově přezkoumat stávající rozvozové plány řidičů tak, aby byly náklady 

na cestu co nejmenší a využití veškerých vozů co nejefektivnější. Jeden z problémů je 

také skutečnost, že zákazníci potřebují zakázky dovážet v různých časech během dne a 

firma Arbela s.r.o. chce všem zákazníkům vyhovět. V tom se firma chtěla vždy odlišit od 

své konkurence. Jistě je lepší, když jeden řidič pokryje více zakázek během jediné cesty, 

než mít na trase více aut, které zbytečně najíždí více kilometrů. Nicméně je v některých 

případech nereálné během jednoho dne rozvést zakázku kupříkladu napříč 

Jihomoravským krajem, krajem Vysočina a částečně i Jihočeského kraje, kam se zaváží 

do obce Dačice.  
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Zde se jedná o nejvytíženější a nejdelší trasu co se týče najetých kilometrů a často se 

stává, že řidič nestihne rozvést některé zakázky, a proto při dalším rozvozu musí dát 

přednost těmto zakázkám a sám musí korigovat a reagovat na změny v trase, čímž dochází 

k tomu, že opět dojde ke zmeškání některých zakázek. Zároveň je nutné podotknout, že 

řidič jezdí oproti ostatním řidičům od ranních do večerních hodin. Zde se proto nabízí 

možnost rozdělení této jedné velké trasy na dvě kratší, ke kterým se mohou přidružit 

zakázky, které jsou při cestě, a které nemá řidič záměrně v rozvozu, jelikož by ho 

zdržovali. Tyto zakázky běžně pokryjí řidiči s kratšími délkami tras.      

Změna stávajících distribučních tras 

Druhým problémem v oblasti organizace distribuce je skutečnost, že jsou některé trasy 

neefektivně naplánovány, jelikož se stává, že se v jeden okamžik střetnou dva řidiči při 

svém rozvozu zakázek ve stejné obci. Kupříkladu se běžně při čtvrtečním rozvozu 

střetnou dva řidiči kolem 13:00 v obci Židlochovice, která pro naši firmu představuje 8 

rozvážek v této obci. Ať už jen z úspory času, či financí by bylo vhodné při plánování 

tras dbát na zásadu, že všechny zakázky v jedné obci budou přidruženy určitému řidiči, 

aby nedošlo k podobnému zbytečnému a neefektivnímu setkávání řidičů. Samozřejmě 

nebude vždy možné zamezit tomu, aby se řidiči během denního rozvozu nesetkávali na 

silnicích, protože může jít například pouze jen o křížení jejich tras navzájem. 

Firemní vozový park 

Firma v současné době pro distribuci svých zakázek využívá jak svých podnikových 

automobilů, tak zejména služeb autodopravce, který zajišťuje přepravu přibližně 70% 

zakázek všech distribučních tras. Několik firemních automobilů je nevyužitých a nečině 

stojí zaparkované v areálu prádelny. Tyto auta slouží jako záložní auta v pří padě poruchy 

některých z aktivně využívaných vozů, a to jak těch firemních, tak i při poruše dodávek 

autodopravce.  

Mým návrhem by proto bylo využít tyto firemní automobily pro přepravu zakázek 

některých z tras, jenž zajišťuje smluvený autodopravce. Tuto možnost Arbela s.r.o. má, 

jelikož smluvní klauzule obsahuje pouze základní stanovy, že dopravce má zaručeno, že 

během kalendářního měsíce ujede v součtu všech vozů minimálně 22 000 km, které každý 
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měsíc s velkou rezervou přesáhne. Je tu tedy prostor pro využití v tuto chvíli 

nadbytečných firemních automobilů, čímž dojde ke snížení financí nutných k zaplacení 

externího autodopravce. Firma tedy může být tímto krokem více soběstačná, čímž naplno 

využije své vozy a zvýší se celkové využití aktiv. 

Vraťme se zpět ke smlouvě s již zmíněným dopravcem. Součástí této smlouvy je poměrně 

vysoká taxa za každý ujetý kilometr v rámci přepravy zásilek. Dopravce si za každý 

najetý kilometr účtuje 10,95 včetně DPH, což je vysoko nad hranicí průměrné ceny, jež 

si účtují ostatní dopravci za přepravu dodávkových vozů. Tato průměrná cena se včetně 

DPH pohybuje kolem 9,1 Kč. Zde můžeme vidět, že je cena v případě našeho 

autodopravce vyšší téměř o 2 Kč, což je v poměru celkově najetých kilometrů za jeden 

den, které činí průměrně 1 100 km, zbytečné navýšení nákladů 2 200 Kč v průměru za 

každý den. Bylo by vhodné v tomto směru zavést určité opatření, které by zajistilo snížení 

ceny dopravce. Nemusí se automaticky jednat o razantní snížení ceny, ale existují i 

dopravci, kteří poskytují své služby i pod 8 Kč včetně DPH za ujetý kilometr. Taková 

cena ovšem nemůže být měřítkem pro srovnání s naší firmou, jelikož dopravce s takto 

nízkou cenou musí být jednoznačně živnostník s malým vozovým parkem a s největší 

pravděpodobností nezahrnuje do své nízké ceny například opotřebení pneumatik, brzd a 

celkový servis vozu. 

Tab. 29: Změna nákladů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Současné měsíční náklady vč. 

DPH 

Měsíční náklady při požadovaném snížení vč.           

DPH 

240 900 Kč 200 200 Kč 

Na výše uvedené tabulce můžeme zpozorovat markantní rozdíl snížení měsíčních nákladů 

při potenciálním snížení ceny z 10,95 Kč na průměrných 9,1 Kč. Rozdíl nám v tomto 

případě činí něco kolem 40 000 Kč. 

Za předpokladu, že by dopravce neměl zájem vyjednávat ohledně snížení ceny, nabízím 

firmě další opatření. Firma poskytuje všem vozům autodopravce plné využití každý 

pracovní den, a tudíž všechny vozy tohoto dopravce slouží pouze pro naši prádelnu. Bylo 

by tedy vhodné zajistit na všechny tyto vozy samolepící reklamu, stejně jako je to 

v případě firemních vozů. Zajištění této reklamy by si na starost vzal spolumajitel firmy, 
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a autodopravce by již neměl nárokovat příplatek za reklamu na svých vozech. Na oplátku 

mu totiž prádelna poskytuje stálé využití všech vozů.  

Další související skutečnost je fakt, že dopravce odevzdává na konci každého měsíce na 

základě dohody dokument s celkovými najetými kilometry za každý měsíc. Firma si 

svým způsobem nemůže ověřit pravdivost či korektnost těchto hodnot a může se 

nevědomě okrádat o nemalé množství financí. Opatření proti této případné negativní 

skutečnosti by mohlo být zavedení GPS tachometrů, díky nimž by nebyl pochyb o počtu 

najetých kilometrů, a celková fakturace by jistým způsobem probíhala jednodušeji.  

GPS tachometry v dnešní době poskytuje několik výrobců, ale zavedení každého GPS 

adaptéru zvlášť do každého vozu by bylo příliš nákladné. Proto existuje forma GPS 

sledovacích systémů, které poskytují různé agentury již od 1499 Kč měsíčně v rámci 

monitoringu jednoho vozu dané společnosti, která o tuto službu bude mít zájem. Tato 

služba nabízí rychlé, spolehlivé a aktualizované sledování vozidel.  

 

Obr. 9: Online sledování vozidel (Zdroj: Lokátory.cz) 

Na výše uvedeném obrázku pořízeném na jednom ze zprostředkovatelů této služby 

můžeme názorně vidět způsob případných kontrol, kde se konkrétní sledovaný vůz právě 

nachází. Nejen, že jsme schopni sledovat trasu, kterou jednotlivá auta využívají, aby 
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nedocházelo k záměrnému a zbytečně nadměrnému najíždění kilometrů, ale také jsme 

schopni sledovat spotřebu paliv, které jednotlivá auta produkují. 

Každý takový poskytovatel zároveň nabízí zobrazení historie tras a dokonce i parkování. 

Je možné sledovat i okamžitou rychlost daného vozu, když v našem případě bychom tento 

druh služby nemuseli využívat. Dále poskytuje i zobrazení na mapě včetně satelitních 

snímků, či okamžité upozornění a neoprávněnou jízdu. A hlavní výhodou tohoto řešení 

je přítomnost elektronické knihy jízd. Sledování GPS jde zároveň synchronizovat 

s tankováním na čerpacích stanicích, kdy jsme schopni sledovat i jednotlivé objemy 

natankovaného paliva.   

Každý automobil bude mít také tu možnost, že v případě, kdy bude chtít řidič toto auto 

využít k vlastní činnosti, tak obyčejným nastavením na soukromý mód dojde k načítání 

kilometrů a nákladů na jeho vlastní účet. Splacení takových to úkonů si poté musí dopředu 

dojednat s vedením společnosti, nebo v našem případě s autodopravcem, pro které jezdí. 

Situaci si můžeme pro příklad ukázat na následujícím obrázku. 

 

Obr. 10: Informace o spotřebě v jednotlivých dnech (Zdroj: Lokátory.cz) 

Toto celé opatření by bylo vhodné využít alespoň na zkoušku, například na jeden měsíc, 

abychom si mohli udělat představu o tom, zdali se nám toto opatření může v souvislosti 

s náklady postupem času vrátit v podobě dobré investice. 
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Certifikace prádelny 

Nehledě na výsledek finanční analýzy, zda je, či není firma Arbela s.r.o v pořádku 

z ekonomického hlediska, by měla prádelna při boji s konkurencí zvážit certifikaci podle 

Oborových specifikací, neboť se před nedávnem stala členem Asociace prádelen a 

čistíren (dále jen APaČ). V tomto ohledu je firma pozadu oproti několika konkurenčním 

brněnským prádelnám. 

Během posledních let se v prádelnách začínají čím dál více objevovat certifikované 

systémy řízení kvality (QMS) podle ISO 9001, nakonec i většina prádelen 

certifikovaných podle Oborových specifikací vlastní současně certifikát podle ISO 9001 

případně i ISO 14001. Původně se zdálo, že pro větší prádelny a čistírny je obchodně více 

použitelný certifikát podle ISO 9001 než certifikát podle Oborových specifikací, 

postupně se ale projevuje zvýšený zájem o certifikace prádelen podle Oborových 

specifikací a hlavním impulsem jsou zcela jistě nově vypisovaná výběrová řízení, která 

mají ve svých zadáních požadavky na doložení kvalifikace pro praní a servis 

zdravotnického prádla, případně přímo požadavek na certifikát podle Oborových 

specifikací. 

Pro správné fungování prádelny je nejvhodnější rozumně zavedený systém řízení kvality 

podle ISO 9001, který zahrnuje požadavky Oborových specifikací. V praxi se však často 

stává, že obecný QMS podle ISO 9001, navíc nezřídka jen formálně implementovaný bez 

respektování specifik průmyslové prádelny, se jeví v praxi spíše jako byrokratická přítěž 

nežli jako záruka řízených procesů. Na druhou stranu, plnění požadavků Oborových 

specifikací bez systémového zabezpečení (zejména řízení dokumentů a záznamů, 

metrologického zabezpečení, nápravných opatření atd.), neskýtá záruku stálého a 

bezproblémového plnění jejich požadavků. 

Nakonec je nutné uvést, co vše musí prádelna splnit při zvolení certifikace podle Oborové 

specifikace pro odborné ošetření zdravotnického prádla. Požadavky lze rozdělit do pěti 

skupin: 

1. požadavky na prostory 

o striktní oddělení špinavé a čisté části prádelny dělící stěnou 
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o přechod vozíků ze špinavé do čisté části prádelny jen přes desinfekční komoru 

o je-li nezbytné přecházení pracovníků mezi oběma částmi prádelny, musí být k 

dispozici patřičně vybavená personální propust 

o podlahy a stěny provozních prostor musí být omyvatelné 

o pro personál musí být k dispozici toalety zvlášť pro čistou i nečistou stranu 

prádelny 

o optimálně by měly být pro pracovníky obou částí prádelny i oddělené šatny a 

společenské místnosti (jídelny) 

2. oblast špinavého prádla 

o prádelna by měla mít připravený návrh dohody se zdravotnickým zařízením o 

způsobu třídění a předávání použitého prádla, který respektuje požadavky 

přílohy č. 4 vyhlášky č. 306/2012 Sb. 

o pracovníci přicházející do styku se špinavým prádlem používají ochranné 

osobní pomůcky 

o zaměstnanci pohybující se v nečisté části provozu obdrží barevně odlišené 

ochranné pracovní oblečení 

o prací stroje musí mít funkční všechny řídící prvky 

o prací stroje musí mít funkční všechny regulační a kontrolní prvky 

3. oblast čistého prádla 

o všechny regulační a kontrolní přístroje na strojích musí být funkční 

o uskladnění čistého a vyžehleného prádla musí být přehledné 

4. technologie 

o voda použitá k praní musí jakostí odpovídat vodě pitné a musí plnit limity 

tvrdosti 

o prací stroje musí mít plnící otvor ve špinavé a vyprazdňovací otvor na čisté 

straně prádelny 

o při praní zdravotnického prádla používá prádelna výhradně dezinfekční prací 

postupy 

o sušení vlhkého prádla musí být provedeno neprodleně po jeho odvodnění 

o kvalitu praní dokumentuje prádelna nejméně 2x ročně praním zkušebních 

klůcků, které nechá vyhodnotit u autorizované osoby 
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5. hygiena 

o prádelna musí zpracovat hygienický plán, jehož plnění se pravidelně kontroluje, 

musí být určena odpovědnost za jeho plnění 

o personál musí mít v čisté a nečisté části, na toaletách, v umývárnách a šatnách 

příležitost k umytí rukou a jejich dezinfekci 

o v nečisté části provozu je zakázáno jíst, pít a kouřit mimo vyhrazené prostory, v 

čisté části je povoleno pití pro dodržení pitného režimu 

o čisté prádlo musí být prosto všech nákazu způsobujících škodlivých zárodků 

Vedení prádelny musí také zajistit stavební, technologické a hygienické předpoklady, 

avšak největším problémem často bývá přesvědčit personál o nezbytnosti dodržování 

všech pravidel. Právě chování personálu je rozhodující pro bezproblémové fungování 

prádelny podle Oborových specifikací.  

Mechanismem certifikace se v této práci detailněji nevěnuji, neboť by téma samo o sobě 

vydalo na samostatnou práci. Lze ji ovšem v rychlosti shrnout do několika kroků. 

V prvním kroku musí prádelna, která uplatňuje požadavky Oborových specifikací 

nejméně čtyři měsíce, musí zaslat vyplněnou přihlášku na sekretariát APaČ. Poté 

certifikační komise zaregistruje přihlášku a může zahájit certifikační řízení 

prostřednictvím pověřeného certifikačního orgánu. V dalším kroku prádelna podepíše s 

certifikačním orgánem smlouvu o kontrolní činnosti, na jejímž základě budou probíhat 

certifikační a dozorové audity. Celý mechanismus je v podstatě shodný s certifikací 

systémů řízení kvality podle normy ISO 9001. 

Z ekonomického hlediska by finanční náklady na certifikaci dle příslušných směrnic 

činily 5000 Kč. Vzhledem k tomu, že je firma členem APaČ, tak poplatek za registrační 

formulář činí jen 1000 Kč. V jiném případě se za registraci platí 10 000 Kč. Za jakoukoli 

další certifikaci (v potravinářství, zdravotnictví, hotelnictví) se platí samostatně po 1000 

Kč. Poté se platí roční poplatek za činnost certifikační komise, a ten činí opět 1000 Kč.  
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4 ZÁVĚR 

Během tvorby mé diplomové práce jsem se zaměřil na tvorbu programu, který umožňuje 

výpočet vybraných ekonomických ukazatelů společnosti Arbela s.r.o., čímž usnadňuje a 

zefektivňuje práci s nejvýznamnějšími účetními výkazy společnosti. Na mnou vybrané 

ekonomické ukazatele, které byly počítány z vyexportovaných rozvah a výkazů zisků a 

ztrát poskytnuté společností Arbela s.r.o. z let 2009 až 2016, jsem následně aplikoval 

regresní analýzu a pomocí využití časových řad jsem pro některé ukazatele určil predikci 

pro následující roky. 

V teoretické části jsme se seznámili s vybranými ekonomickými ukazateli, které byly 

později použity pro finanční analýzu v praktické části, ale také s některými statistickými 

pojmy, které byly rovněž v mojí práci využity. Co se týče zdrojů, jež mi posloužily 

k vypracování teoretické části, tak jsem se nejvíce opíral o odbornou literaturu, a to včetně 

skript nashromážděných během svého studia na fakultě. 

V praktické části jsem se už zaměřil na samotnou analýzu ukazatelů, na které jsem 

následně aplikoval regresní analýzu a s pomocí časových řad jsem určil predikci pro 

následující období. Všechna data byla získána z vyexportovaných výkazů účetního 

systému ABRA G3 společnosti Arbela s.r.o. Zároveň bych chtěl dodat, že mi zaměstnanci 

společnosti Arbela s.r.o. během tvorby mojí práce vyšli vstříc, vždy když to bylo 

nezbytné.  

Po dokončení diplomové práce předám stěžejní informace a výsledky analýzy vedení 

firmy Arbela s.r.o., aby mohla v případě zájmu z mojí práce čerpat. Současně ji nabídnu 

i vytvořený program v MS Excel 2016, kam budou moci vkládat svá nová data, z kterých 

budou automaticky počítány nové hodnoty bez nutnosti mechanických výpočtů. 

Právě zmiňovaný program tvoří převážnou část diplomové práce a věnoval jsem jeho 

tvorbě nejvíce času. Včetně detailního popisu jeho veškerých funkcionalit, byly zároveň 

určeny návrhy vlastního řešení, které by v určitých oblastech ekonomiky podniku, které 

vykazovali negativní výsledky, mohli posloužit jako vhodná inspirace. V konečném 

hodnocení lze tuto společnost hodnotit z ekonomického hlediska jako velmi pozitivní a 

bylo by potěšující, kdyby k této skutečnosti přispěla i tato práce. 
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Příloha 1: Aktiva (2009-2016) firmy Arbela s.r.o. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 31349 31135 32615 35242 45204 48397 47555 49834 

Pohledávky za upsaný základní kapitál                 

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 19879 17178 16449 17605 25663 28649 28750 29337 

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) 16 16 16 16 16 16 16 16 

Zřizovací výdaje                 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                 

Software                 

Ocenitelná práva                 

Goodwill                  
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek                 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek                 

Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) 33348 31007 31461 33640 42793 33348 31007 31461 

Pozemky 110 66 66 107 107 107 107 107 

Stavby 24186 22512 22741 24206 24087 23995 24144 24294 
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5040 4594 5134 5502 6105 6186 6490 6794 

Pěstitelské celky trvalých porostů                 

Dospělá zvířata a jejich skupiny                 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 3496 3319 3161 3098 3075 2910 2804 2698 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 516 516 359 727 9410 598 620 587 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku                  

Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30)                 

Podíly v ovládaných a řízených osobách                 

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem                 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly                 

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv                 

Jiný dlouhodobý finanční majetek                 

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek                 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek                 

Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 11470 13957 16166 17637 19541 19749 18805 20497 
Zásoby (ř. 33 až 38) 152 188 575 358 414 545 615 684 



II 

 

Materiál 12 37 118 22 67 79 89 98 

Nedokončená výroba a polotovary                 

Výrobky                 

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny                 

Zboží                 
Poskytnuté zálohy na zásoby 19               

Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47) 295 8 84 82 107 24 56 35 

Pohledávky z obchodních vztahů 298               

Pohledávky - ovládající a řídící osoba -3               

Pohledávky - podstatný vliv                 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení                         

Dlouhodobé poskytnuté zálohy                 

Dohadné účty aktivní                 

Jiné pohledávky   84 8 82 107 106 120 134 

Odložená daňová pohledávka                 
Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57) 339 750 849 415 323 425 388 351 

Pohledávky z obchodních vztahů 328 345 495 556 639 723 806 890 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba                 

Pohledávky - podstatný vliv                 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení                        
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění                 

Stát - daňové pohledávky 11 7 9           

Krátkodobé poskytnuté zálohy   398 345           

Dohadné účty aktivní                 

Jiné pohledávky                 

Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62) 8083 12187 12655 12450 14003 15506 16716 17927 

Peníze 16 49 7 141 31       
Účty v bankách       168 206       

Krátkodobé cenné papíry a podíly                 

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek                 

Časové rozlišení  (ř. 64 až 66) 640 83 1173 67 245 312 423 250 

Náklady příštích období                 
Komplexní náklady příštích období                 

Příjmy příštích období                 
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Příloha 2: Pasiva (2009-2016) firmy Arbela s.r.o. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
PASIVA CELKEM (ř. 68 + 86 + 119) 31 349 31 135 32 615 35 242 45 204 48397 47555 49834 

Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 28 772 28 343 30 865 32 864 43 043 45 673 45 320 46 012 

Základní kapitál (ř. 70 až 72) 700 700 700 700 700 700 700 700 

Základní kapitál                 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)                 

Změny základního kapitálu                  

Kapitálové fondy (ř. 74 až 78)                 

Emisní ážio                 

Ostatní kapitálové fondy                 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků                  

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společností                 

Rozdíly z přeměn společností                 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 80 + 
81) 

  
  

                    

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond                 

Statutární a ostatní fondy                 

Výsledek hospodaření minulých let (ř. 83 + 84) 3 029 2 756 3 102 4 733 6 145 7 333 7 090 7 450 

Nerozdělený zisk minulých let                 

Neuhrazená ztráta minulých let                 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 1 640 -272 346 1 631 1 412 1 386 1 530 1 675 

Cizí zdroje (ř. 87 + 92 + 103 + 115) 2 577 2 792 1 750 2 378 2 161 2 724 2 235 3 822 
Rezervy (ř. 88 až 91)                 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů                 

Rezerva na důchody a podobné závazky                 

Rezerva na daň z příjmů                 

Ostatní rezervy                 
Dlouhodobé závazky (ř. 93 až 102) 635 508 1 022 2 222 2 082 2 676 3 137 3 598 

Závazky z obchodních vztahů 314     38 83       

Závazky - ovládající a řídící osoba                 

Závazky - podstatný vliv                 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 

  
  

    7 127 127 1 834 1 737 2 317 2 833 3 350 

Dlouhodobé přijaté zálohy                 

Vydané dluhopisy                 
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Dlouhodobé směnky k úhradě                 

Dohadné účty pasivní 314 381 326 350 262 286 273 259 

Jiné závazky                 

Odložený daňový závazek                 

Krátkodobé závazky (ř. 104 až 114) 1 672 1 859 1 412 1 812 1 992 1 927 1 987 2 046 

Závazky z obchodních vztahů 591     390 412 331 281 232 
Závazky - ovládající a řídící osoba                 

Závazky - podstatný vliv                 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům 
sdružení 

  
  

                    

Závazky k zaměstnancům 51 78 104 217 275 321 380 439 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 25 44 57 112 147 171 202 233 

Stát - daňové závazky a dotace 59 150 35 252 549 534 642 750 

Krátkodobé přijaté zálohy                 

Vydané dluhopisy                 

Dohadné účty pasivní                 

Jiné závazky 2 3 1 -5 -8 -10 -13 -15 

Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 116 až 118)                 

Bankovní úvěry dlouhodobé                 

Krátkodobé bankovní úvěry                 
Krátkodobé finanční výpomoci                 

Časové rozlišení (ř. 120 + 121) 905 933 338 566 169 312 259 168 

Výdaje příštích období                 

Výnosy příštích období                 
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Příloha 3: Výkazy zisků a ztrát (2009-2016) firmy Arbela s.r.o. 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Tržby za prodej zboží 15 066 14 476 17 509 18 409 18 571 20 089 21 183 22 278 

Náklady vynaložené na prodané zboží 19 593 22 936 23 352 22 752 24 342 25 389 26 321 27 252 

Obchodní marže (ř. 01 - 02)                 

Výkony 5 087 4 925 5 180 7 790 9 974 10 383 11 647 12 911 
Výkonová spotřeba 3 893 3 831 3 678 5 699 5 246 5 842 6 299 6 756 

Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 05) 1 194 1 094 1 502 2 091 4 728 4 541 5 348 6 154 

Osobní náklady 1 172 1 339 1 683 3 602 5 094 5 610 6 621 7 632 

Daně a poplatky 10 9 12 24 20 26 29 33 

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 89 49   295 381       

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu     427 1 126 12 107 101 308 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu     427 1 126         
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti  
a komplexních nákladů příštích období 

                

Ostatní provozní výnosy 11 5 100 1 895 1 131 1 867 1 650 1 930 
Ostatní provozní náklady     19 46 22       

Převod provozních výnosů                 

Převod provozních nákladů                 
Provozní výsledek hospodaření [ř. 06 - 07 - 08 - 09 + 10 - 11 - 12 + 13 - 
14 + (-15) - (-16)] 

-27 22 -112 83 354 311 393 476 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů                 

Prodané cenné papíry a podíly                 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku                 

Náklady z finančního majetku                 

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů                 

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů                 

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti                 

Výnosové úroky                 

Nákladové úroky       27 80       
Ostatní finanční výnosy       137 8       

Ostatní finanční náklady 63 86 59 86 178       

Převod finančních výnosů                 
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Převod finančních nákladů                 
Finanční výsledek hospodaření [ř. 18 - 19 + 20 + 21 - 22 + 23 - 24 - 25 + 
26 - 27 + 28 - 29 + (-30) - (-31)] 

-53 -86 -59 24 86 99 138 176 

Daň z příjmů za běžnou činnost       31 56       

Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 17 + 32 - 33) 96 70 -171 76 48 3 35 53 

Mimořádné výnosy     17 8 31       

Mimořádné náklady       1         

Daň z příjmů z mimořádné činnosti                 
Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 35 - 36 - 37) 20 31 17 7 31 21 20 20 

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)                 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 34 + 38 - 39) 1 640 -272 346 1 631 1 412 1 386 1 530 1 675 

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 40 + 37 + 33 + 39) 1 641 -272 346 1 631 1 412 1 385 1 530 1 674 

 

 


