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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce má za úkol analyzovat výkonnost podniku pomocí časových řad 

na základě vybraných ukazatelů. První polovina práce je zaměřena na teoretická 

východiska slouţící pro výpočty časových řad. Ve druhé polovině práce je řešena 

praktická část. Nejprve je zde charakterizována vybraná firma a dále jsou zde 

analyzovány vybrané ekonomické ukazatele s vyhodnocením. V závěru jsou vypočteny 

prognózy do budoucna a navrţeny směry, kterými se můţe firma ubírat. 

 

 

ABSTRACT 

This bachelor’s thesis aims to analyze business performance using time series based on 

selected indicators. The first half of the work focuses on the theoretical basis used for 

calculations of the time series. In the second half of the work is dealt with practical part. 

First, here is characterized by the selected firm and are analyzed by selected economic 

indicators in the evaluation. In the end are calculated for the future forecasts and 

designed directions, that the company can take. 
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ÚVOD 

 

V současnosti je velmi důleţité umět se orientovat v dnešním nedokonalém 

konkurenčním prostředí na trhu a dokázat určitým způsobem odhadnout budoucí vývoj.   

Díky tomu přicházejí na řadu některé statistické metody, které hrají důleţitou roli 

v oblasti podnikání. Jednou z těchto metod jsou časové řady. Pomocí časových řad 

můţeme z výkazů firmy zjistit a vyhodnotit finanční situaci za určité období. 

 

Tato statistická metoda byla vybrána i pro vypracování této bakalářské práce.  

Ve vybrané firmě bude mým úkolem vyhodnotit zvolené ukazatele a určit prognózu do 

budoucna. Jelikoţ se ekonomické ukazatele výkonnosti podniku neustále mění v čase a 

jsou ovlivňovány mnoha faktory, je velmi těţké co nejpřesněji určit vývoj budoucí 

situace v trţním prostředí. Avšak pokud budeme uvaţovat standardní podmínky, bez 

velkých změn, můţeme alespoň nastínit směr, kterým se bude firma ubírat. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

 

Cílem bakalářské práce je celkově zhodnotit finanční situaci podniku AGRIMEX a poté 

prognózovat budoucí vývoj vybraných ekonomických ukazatelů na základě 

statistických metod. Přínos práce pro podnik by pak měl spočívat hlavně ve vyuţití 

těchto výsledků jako návrhu na zlepšení, například plánu hospodaření, tvorbě strategie, 

výrobního plánu, při stanovení výše nákladů na realizaci daných plánů apod. 

 

První polovina práce se zabývá teoretickou částí, kde je popsána metoda časových řad a 

vysvětlen význam jednotlivých vybraných ukazatelů. Druhá polovina práce je zaměřena 

na popis vybraného podniku a analýzu veškerých zvolených ukazatelů. 

 

Na závěr je zhodnocena situace ve firmě vzhledem k minulosti a určena prognóza, 

jakým směrem se bude firma ubírat do budoucna v případě, ţe nenastanou nějaké 

razantní změny. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 TEORIE ČASOVÝCH ŘAD 

1.1.1 Definice základních pojmů 

 

Kaţdý, kdo stojí před problémem analyzovat určitý ekonomický jev, se dříve či později 

nutně setká s pojmem časové řady, tj. s posloupností hodnot, sledovaného 

ekonomického ukazatele, které jsou uspořádány v čase. Popis mechanismu chování 

takových procesů vychází do určité míry z partií o regresním počtu, kdy v roli 

vysvětlující proměnné vystupuje tentokrát čas. Avšak toto podobenství je jen částečné a 

omezené. Proto se setkáváme ještě s celou paletou dalších postupů, kterými se dá 

analyzovat dynamický vývoj ukazatelů v čase. Svým způsobem se dá říci, ţe mnohé 

z nich jsou technikami, které vycházejí ze skutečnosti, ţe chování jevů, které má jistě 

své věcně faktorové příčiny, se snaţíme vysvětlovat pouze jednou jedinou okolností, 

faktorem času. S tímto přístupem k popisu dynamiky bude zcela pochopitelně souviset i 

přání pokusit se odhadnout rovněţ budoucí vývoj. Také tady musíme ale být velmi 

obezřetní a respektovat mnohá omezení (5). 

 

Časovou řadou (někdy chronologickou řadou) tedy 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 (2). 

 

Je nutné připomenout, ţe pod pojmem časová řada rozumíme statistickou časovou řadu, 

jejíţ chování je zatíţeno nejistotou, na rozdíl od deterministické časové řady, jejíţ 

chování lze striktně popsat matematickým vzorcem (6). 

 

Cílem analýzy je většinou konstrukce vhodného modelu. Pokud budeme schopni 

sestrojit dobrý model, umoţní nám to porozumět mechanismu, na jehoţ základě 

vznikají hodnoty časové řady, a porozumět podmínkám, které vznik těchto hodnot 

ovlivňují (10). 



13 

 

1.1.2 Rozdělení časových řad 

 

Časové řady lze dělit na dva typy: časové řady intervalové a časové řady okamţikové. 

 

 Intervalové časové řady 

 

Pokud ukazatele v časových řadách charakterizují kolik jevů, věcí, událostí a podobně 

vzniklo nebo zaniklo v určitém časovém úseku (intervalu), pak časové řady těchto 

ukazatelů nazýváme intervalovými časovými řadami (6). 

 

 Okamžikové časové řady 

 

Charakterizují-li ukazatele časových řad kolik jevů, věcí, událostí a podobně existuje 

v určitém časovém okamţiku (k určitému datu), pak časové řady těchto ukazatelů 

nazýváme okamžikovými časovými řadami (6). 

 

Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma typy časových řad je to, ţe u intervalových 

časových řad můţeme údaje sčítat a tím tak vytvořit součty za delší období. Naproti 

tomu u okamţikových časových řad nemá sčítání údajů reálnou interpretaci. Z tohoto 

důvodu je tedy nutné počítat s rozdílnou povahou těchto dvou druhů časových řad při 

jejich zpracování a rozboru. Při zpracování intervalových časových řad je také nutné 

přihlédnout k tomu, zda délka časových intervalů, v nichţ se hodnoty časové řady měří, 

je stejná nebo rozdílná. Rozdílná délka intervalů totiţ ovlivňuje hodnoty ukazatelů, a 

tím zkresluje jejich vývoj (např. při hodnocení ekonomických výsledků podniku za 

jednotlivé měsíce, v nichţ je různý počet dnů). Proto je nutné dbát u časových řad na 

srovnatelnost údajů z hlediska délky rozhodné doby, coţ můţeme provádět několika 

způsoby (6). 
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1.1.3 Grafické znázornění časových řad 

 

Chceme-li časovou řadu graficky znázornit, z čehoţ pak usuzujeme, jaký je, a zejména 

jaký bude její další vývoj, je nutno rozlišovat, o jaký typ časové řady se jedná, poněvadţ 

pro kaţdý z těchto dvou uvedených typů časových řad se pouţívá jiný způsob 

grafického znázorňování (6). 

 

Intervalové časové řady můţeme graficky znázorňovat třemi způsoby: 

 

 sloupkovými grafy, které jsou znázorněny obdélníky, jejichţ základny jsou rovny  

délkám intervalů a výšky odpovídající hodnotám časové řady v příslušném 

intervalu,  

 

 

 hůlkovými grafy, kde se příslušné hodnoty časové řady vynášejí ve středech 

intervalů jako úsečky (u hůlkových grafů se časové úseky nahrazují jejich 

středy, tj. hodnoty se vynášejí do středu jednotlivých intervalů),  

 

 

 spojnicovými grafy, kde jsou jednotlivé hodnoty časové řady vyneseny ve 

středech příslušných intervalů jako body a ty jsou spojeny úsečkami (6). 

 

Ke grafickému znázornění ukazatelů okamžikových časových řad se vyuţívá výhradně 

spojnicových grafů. Zvolené hodnoty okamţikových časových řad se v tomto případě 

nanášejí ke zvolenému časovému okamţiku (3). 
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1.1.4 Charakteristiky časových řad 

 

V této části budou popsány některé charakteristiky časových řad, pomocí kterých 

můţeme získat spousty informací z časových řad. V tomto případě uvaţujme časovou 

řadu intervalovou respektive intervalového ukazatele, jejíţ hodnoty v časových 

intervalech respektive okamţicích ti, kde i = 1,2, …, n, označíme yi. Budeme tedy 

předpokládat, ţe tyto hodnoty jsou kladné a ţe intervaly mezi sousedními časovými 

okamţiky respektive středy časových intervalů jsou stejně dlouhé (6). 

 

Průměr intervalové řady, označený y, počítáme jako aritmetický průměr hodnot časové 

řady v jednotlivých intervalech. Je dán vztahem: 

      

𝑦 =  
1

𝑛
 𝑦𝑖   

𝑛

𝑖=1

. (1.1) 

 

Průměr okamžikové časové řady se nazývá chronologickým průměrem a je také 

označen y̅. V případě, kdy jsou vzdálenosti mezi jednotlivými časovými okamţiky       

t1, t2 , …, tn , ve kterých jsou hodnoty této časové řady zadány, stejně dlouhé, se nazývá 

nevyváţeným chronologickým průměrem a je dán vztahem:  

 

𝑦 =
1

𝑛 − 1
 
𝑦1

2
+  𝑦𝑖 +

𝑦𝑛
2

𝑛−1

𝑖=2

  . (1.2) 

 

Nejjednodušší charakteristikou popisu vývoje časové řady jsou první diference, 

označené 𝑑𝑖1 (𝑦), které vypočítáme jako rozdíl dvou po sobě jdoucích hodnot časové 

řady, tj: 

 

𝑑𝑖(𝑦)1 =  𝑦𝑖 −  𝑦𝑖−1 , 𝑖 = 2, 3, …, n . (1.3) 
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První diference vyjadřují přírůstek hodnoty časové řady, tedy o kolik se změnila její 

hodnota v určitém okamţiku respektive období oproti určitému okamţiku respektive 

období bezprostředně předcházejícímu. Zjistíme-li, ţe první diference kolísají kolem 

konstanty, lze říci, ţe sledovaná časová řada má lineární trend, tedy její vývoj lze popsat 

přímkou (6). 

 

Z prvních diferencí určíme průměr prvních diferencí, označený 𝑑1  𝑦          , který vyjadřuje, 

o kolik se průměrně změnila hodnota časové řady za jednotkový interval. Počítáme jej 

pomocí vzorce: 

 

𝑑1 (y)        =
1

𝑛 − 1
  𝑑𝑖(𝑦)1 =

𝑛

𝑖=2

  
𝑦𝑛 −  𝑦1

𝑛 − 1
  . (1.4) 

 

Rychlost růstu či poklesu hodnot časové řady je charakterizována tzv.  koeficienty 

růstu, označenými ki(y), které počítáme jako poměr dvou po sobě jdoucích hodnot 

časové řady pomocí vzorce: 

 

𝑘𝑖 y =  
𝑦𝑖

𝑦𝑖−1
, i = 2, 3, …, n . (1.5) 

 

Koeficient růstu vyjadřuje, kolikrát se zvýšila hodnota časové řady v určitém okamţiku 

respektive období oproti určitému okamţiku respektive období bezprostředně 

předcházejícímu. Kolísají-li koeficienty růstu časové řady kolem konstanty, usuzujeme 

odtud, ţe trend ve vývoji časové řady lze vystihnout exponenciální funkcí (6). 

 

Z koeficientů růstu určujeme průměrný koeficient růstu, označený 𝑘 𝑦       , který vyjadřuje 

průměrnou změnu koeficientů růstu za jednotkový časový interval. Počítáme jej jako 

geometrický průměr pomocí vzorce: 

 

𝑘(y)      =    𝑘𝑖(𝑦)

𝑛

𝑖=2

𝑛−1

=   
𝑦𝑛
𝑦1

𝑛−1

  . (1.6) 
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1.1.5 Dekompozice časových řad 

 

Hodnoty časové řady, zejména z ekonomické praxe, mohou být rozloţeny na několik 

sloţek. Jestliţe jde o tzv. aditivní dekompozici, lze hodnoty yi časové řady vyjádřit pro 

čas ti, i = 1, 2, …, n, součtem (6). 

 

𝑦𝑖 =  𝑇𝑖 +  𝐶𝑖 +  𝑆𝑖 +  𝑒𝑖,  (1.7) 

 

kde jednotlivé sčítance vyjadřují: 

Ti … hodnotu trendové sloţky, 

Si … hodnotu sezónní sloţky, 

Ci … hodnotu cyklické sloţky, 

ei … hodnotu náhodné sloţky (6). 

 

Časovou řadu si lze představit jako trend, na který jsou „nabaleny“ ostatní sloţky. 

Rozklad, tzv. dekompozice časové řady na tyto sloţky je motivován tím, ţe 

v jednotlivých sloţkách se snadněji podaří zjistit zákonitosti v chování řady neţ 

v původní nerozloţené řadě. U některých časových řad mohou v jejich dekompozici 

některé sloţky chybět (6). 

 

Trendem rozumíme hlavní tendenci dlouhodobého vývoje hodnot analyzovaného 

ukazatele v čase. Trend můţe být rostoucí (řada údajů o počtu vyrobených chladniček), 

klesající (podíl vytvořeného národního důchodu na společenském produktu) nebo 

mohou hodnoty ukazatele dané časové řady v průběhu sledovaného období kolísat 

kolem určité úrovně, pak se jedná o časovou řadu bez trendu (11). 

 

Sezónní sloţka je pravidelně se opakující odchylka od trendové sloţky, vyskytující se u 

časových řad údajů s periodicitou kratší neţ jeden rok. Příčiny sezónního kolísání 

mohou být různé. Dochází k nim buď v důsledku změn jednotlivých ročních období, 

vlivem různé délky měsíčního nebo pracovního cyklu, nebo téţ vlivem různých 

společenských zvyklostí (výplata mezd a nákupy v maloobchodě vţdy v určitou dobu, 

svátky, dovolené a tak dále) (11). 
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Cyklickou sloţkou rozumíme kolísání okolo trendu v důsledku dlouhodobého 

cyklického vývoje s délkou vlny delší neţ jeden rok. Na rozdíl od ekonomie, kde se pod 

tímto pojmem rozumí porucha dynamické rovnováhy ekonomiky s jednotlivými fázemi, 

chápe statistika cyklus jako dlouhodobé kolísání s neznámou periodou, která můţe mít i 

jiné příčiny neţ ekonomický cyklus. V této souvislosti se mluví například o cyklech 

demografických, inovačních a plánovacích. Někdy nebývá cyklická sloţka povaţována 

za samostatnou sloţku časové řady, ale je zahrnována pod sloţku trendovou jako její 

část tzv. střednědobý trend, tj. střednědobou tendenci vývoje, která má často oscilační 

charakter s neznámou, zpravidla proměnlivou periodou (11). 

 

Náhodná sloţka je taková, kterou nelze popsat ţádnou funkcí času. Je to sloţka, která 

zbývá po vyloučení trendu, sezónní a cyklické sloţky. V ideálním případě lze počítat 

s tím, ţe jejím zdrojem jsou drobné a v jednotlivostech nepostiţitelné příčiny, které jsou 

vzájemně nezávislé. V takovém případě jde o náhodnou (stochastickou) sloţku, jejíţ 

chování lze popsat pravděpodobností (11). 
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1.2 TEORIE REGRESNÍ ANALÝZY 

1.2.1 Definice základních pojmů 

 

V ekonomice a přírodních vědách se často pracuje s proměnnými veličinami, kdy mezi 

nezávisle proměnnou, označenou x, a závisle proměnnou označenou y, kterou měříme či 

pozorujeme, existuje nějaká závislost. Ta je buď vyjádřena funkčním předpisem            

y = φ(x), kde ale funkci φ(x) neznáme nebo tuto závislost nelze „rozumnou“ funkcí 

vyjádřit. Víme jen, ţe při nastavení určité hodnoty nezávisle proměnné x dostaneme 

jednu hodnotu závisle proměnné y (6). 

 

Ale působením různých náhodných vlivů a neuvaţovaných činitelů, nazývaných „šum“, 

nedostaneme při opakování pozorování při nastavené hodnotě proměnné x tutéţ 

hodnotu proměnné y, ale obecně jinou hodnotu. Jestliţe bychom pozorování při téţe 

nastavené hodnotě x opakovali, pak bychom dostávali různé hodnoty y. Tedy proměnná 

y se chová jako náhodná veličina, kterou označíme Y (6). 

 

Závislost mezi veličinami x a y je tedy ovlivněna „šumem“, coţ je náhodná veličina, 

označíme ji e, která vyjadřuje vliv náhodných a neuvaţovaných činitelů. O této náhodné 

veličině se předpokládá, ţe její střední hodnota je rovna nule, tj. E(e) = 0, coţ značí, ţe 

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

způsobené „šumy“, jsou rozloţeny kolem ní jak v kladném, tak i záporném smyslu (6). 

 

Abychom závislost náhodné veličiny Y na proměnné x vyjádřili, zavedeme podmíněnou 

střední hodnotu náhodné veličiny Y pro hodnotu x, označenou E(Y|x), a poloţíme ji 

rovnu vhodně zvolené funkci, kterou označíme η(x;β1, β2,…, βp), pro niţ budeme někdy 

pouţívat stručné označení η(x). Vztah mezi střední hodnotou E(Y|x) a funkcí η(x) lze 

zapsat takto: 

E Y 𝑥 =  η 𝑥; β1 ,β2 ,… , βp .  (1.8) 

 

Funkce η(x;β1, β2,…, βp) je funkcí nezávisle proměnné x a obsahuje neznámé parametry, 

označené β1, β2,…, βp, kde p ≥ 1. Funkci η(x) nazýváme regresní funkcí a parametry   

β1, β2,…, βp nazýváme regresními koeficienty. V terminologii regresní analýzy se 
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proměnná x nazývá vysvětlující, veličina y vysvětlovanou proměnnou. Pokud funkci η(x) 

pro zadaná data určíme, pak říkáme, ţe jsme zadaná data „vyrovnali regresní funkcí“ 

(6). 

 

Úlohou regresní analýzy je zvolit pro zadaná data (xi,yi), i = 1, 2, …, n, vhodnou funkci 

η(x;β1, β2,…, βp) a odhadnout její koeficienty tak, aby vyrovnání hodnot yi  touto funkcí 

bylo v jistém smyslu „co nejlepší“ (6). 

 

 

1.2.2 Regresní přímka 

 

Nejjednodušším případem regresní úlohy je regresní přímka, kdy regresní funkce η(x) je 

vyjádřena přímkou η(x) = β1 + β2x, tedy platí: 

 

E Y 𝑥 = η(𝑥)  =  β1  +  β2𝑥.  (1.9) 

 

Náhodnou veličinu Yi příslušnou nastavené hodnotě proměnné xi, lze tudíţ vyjádřit jako 

součet funkce η(x) a „šumu“ ei pro úroveň xi, tj. 

 

Yi = η 𝑥𝑖 + 𝑒𝑖  =  β1  +  β2𝑥𝑖 + 𝑒𝑖  .  (1.10) 

 

Odhady koeficientů β1 a β2 regresní přímky pro zadané dvojice (xi,yi) označíme b1 a b2. 

K určení těchto koeficientů, které mají být v jistém slova smyslu co „nejlepší“ 

pouţijeme metodu nejmenších čtverců. Tato metoda spočívá v tom, ţe za „nejlepší“ 

povaţujeme koeficienty b1 a b2, minimalizují funkci S(b1, b2), která je vyjádřena 

předpisem (6). 

 

S 𝑏1,𝑏2  =   (𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

− 𝑏1 −  𝑏2𝑥𝑖)
2 .  (1.11) 
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Hledané odhady b1 a b2  koeficientů β1 a β2 regresní přímky pro zadané dvojice (xi,yi) 

určíme tak, ţe vypočteme první parciální derivace funkce S(b1, b2) podle proměnných 

b1 respektive b2 a získané parciální derivace poloţíme rovny nule. Po úpravě rovnic 

dostaneme tzv. soustavu normálních rovnic: 

 

𝑛 ∙ 𝑏1  +   𝑥𝑖 ∙

𝑛

𝑖=1

𝑏2 =   𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

,  (1.12) 

 

 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

∙ 𝑏1  +   𝑥𝑖
2 ∙

𝑛

𝑖=1

𝑏2 =   𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

,  (1.13) 

 

z níţ vypočteme koeficienty b1 a b2 buď některou z metod pro řešení soustavy 

lineárních rovnic o dvou neznámých, nebo pomocí vzorců: 

 

𝑏2 =  
 𝑥𝑖𝑦𝑖 −  𝑛𝑥 𝑦 𝑛

𝑖=1

 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 −  𝑛𝑥 2
,  

 

(1.14) 

𝑏1 =  𝑦 −  𝑏2𝑥 ,  (1.15) 

 

kde 𝑥  respektive 𝑦  jsou výběrové průměry, pro něţ platí: 

 

𝑥  =  
1

𝑛
 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

,  (1.16) 

𝑦  =  
1

𝑛
 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

.  (1.17) 

 

Odhad regresní přímky, označený 𝜂  𝑥 , je tedy dán předpisem  

 

    𝜂  𝑥 = 𝑏1 +  𝑏2𝑥 .       (1.18)    
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K dalším pouţívaným regresním funkcím patří například regresní logaritmická funkce, 

která je dána vzorcem: 

 

η(𝑥)  =  β1  +  β2𝑙𝑛𝑥.  (1.19) 

 

1.2.3 Volba regresní funkce 

 

Jedním z úkolů regresní analýzy je posouzení, zda zvolená regresní funkce je pro 

vyrovnání zadaných dat vhodná. Řešení této úlohy spočívá jednak ve zjištění, jak 

„těsně“ zvolená regresní funkce k zadaným datům přiléhá, jednak v tom, jak „dobře“ 

zvolená regresní funkce předpokládanou funkční závislost mezi závisle a nezávisle 

proměnnou vystihuje (6). 

 

Pokud se pro vyrovnání zadaných dat pouţívá více regresních funkcí, pak k posouzení 

toho, která z nich nejlépe k zadaným datům přiléhá, se pouţívá reziduální součet 

čtverců, přičemţ nejlépe přiléhající funkce vede k nejmenší jeho hodnotě. Jelikoţ 

reziduální součet čtverců není normován, nedá se z jeho hodnot usuzovat na to, jak 

„dobře“ zvolená regresní funkce závislost mezi proměnnými vystihuje (6). 

 

Vhodnější charakteristikou k posouzení vhodnosti zvolené regresní funkce je tzv. index 

determinace, označený I
2
, a vyjádřený vzorcem 

  

𝐼2 =  
𝑆𝜂 

𝑆𝑦
  nebo  I2 = 1 −

𝑆𝑦−𝜂 

𝑆𝑦
 , (1.20) 

 

pomocí něhoţ lze posoudit, jak „dobře“ zvolená regresní funkce funkční závislost mezi 

závisle a nezávisle proměnnou vystihuje (6). 

 

Pokud by mezi nezávisle a závisle proměnnou existovala přesně funkční závislost, 

leţely by všechny hodnoty yi na regresní křivce. Pak by se rozptyl Sy rovnal rozptylu 𝑆𝜂 , 

neboť 𝑆𝑦−𝜂   by byl roven nule. Tedy v tomto případě by byl index determinace roven 

jedné (6). 
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Pokud by mezi nezávisle a závisle proměnnou existovala úplná funkční nezávislost, 

byly by všechny vyrovnané hodnoty stejné a rovnaly by se průměru naměřených hodnot 

𝑦 . Pak rozptyl vyrovnaných hodnot 𝑆𝜂  by byl roven nule a tedy index determinace by 

byl také roven nule (6). 

 

Index determinace nabývá hodnot z intervalu od nuly do jedné včetně. Čím více se 

hodnota indexu blíţí k jedné, tím povaţujeme danou závislost za silnější a tedy dobře 

vystiţenou zvolenou regresní funkcí. Čím více se hodnota blíţí k nule, tím povaţujeme 

danou závislost za slabší a zvolenou regresní funkci za méně výstiţnou (6). 

 

Pokud hodnotu indexu determinace vynásobíme stem, pak získané číslo vyjadřuje 

v procentech tu část rozptylu pozorovaných hodnot, kterou lze vysvětlit zvolenou 

regresní funkcí (6). 
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1.3 TEORIE VYBRANÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ 

 

1.3.1 Aktiva 

 

Majetkovou strukturou podniku rozumíme podíl jednotlivých sloţek aktiv na celkovém 

majetku. Majetkem podniku se rozumí souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných 

majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouţí k jeho podnikání. Tvoří jej dvě 

základní skupiny prostředků, které se liší dobou, po kterou slouţí v provozu podniku, 

neţ se vrátí do peněţní formy: 

 dlouhodobý majetek, 

 oběţný majetek, 

 časové rozlišení (7). 

 

Majetkovou strukturu podniku zachycuje levá strana rozvahy a je označována jako 

aktiva (7). 

 

Dlouhodobý majetek (dříve označovaný jako stálá aktiva) je takový majetek, který 

slouţí podniku dlouhou dobu (obvykle déle neţ 1 rok) a tvoří podstatu jeho majetkové 

struktury (právními předpisy je přesně stanovena charakteristika předmětů, které podnik 

můţe do tohoto majetku zařadit). Dlouhodobý majetek není získáván za účelem dalšího 

prodeje. Člení se do tří základních skupin: 

 dlouhodobý hmotný majetek, 

 dlouhodobý nehmotný majetek, 

 dlouhodobý finanční majetek (7). 
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Dlouhodobý hmotný majetek je takový majetek, který podniku slouţí dlouhou dobu a 

opotřebovává (znehodnocuje) se postupně (například budovy, stavby, stroje, výrobní 

zařízení, přístroje, dopr. Prostředky aj.), nebo se pouţívá dlouho dobu, aniţ by se 

znehodnotil (například pozemky, umělecká díla, zlato aj.) V praxi se člení na movitý 

majetek, který lze přemisťovat a nemovitý majetek, který přemisťovat nelze. Tvoří ho 

zejména: 

 pozemky 

 budovy, haly a stavby 

 samostatné movité věci s pořizovací cenou nad 40 tisíc Kč a dobou pouţitelnosti 

delší neţ 1 rok, 

 trvalé porosty, základní stádo, 

 umělecká díla, drahé kovy a předměty kulturní hodnoty (7). 

 

Dlouhodobý hmotný majetek se nespotřebovává najednou, ale postupně se 

opotřebovává a znehodnocuje (kromě pozemků, uměleckých děl apod.) a úměrně 

tomuto postupnému opotřebovávání přenáší svou hodnotu ve formě odpisů do nákladů 

podniku (7). 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek tvoří za úplatu získaná různá oprávnění, jako jsou 

patenty, licence, autorská a vydavatelská práva, software, zřizovací výdaje a goodwill. 

S pořizovací cenou nad 60 tisíc Kč (7). 

 

Dlouhodobý finanční majetek tvoří finanční účasti podniku (podíly) v jiných 

podnicích, cenné papíry (akcie, dluhopisy), které podnik nakoupil jako dlouhodobou 

investici atd (7). 
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Oběţný majetek (v rozvaze označován jako oběţná aktiva) je v podniku přítomen 

v různých formách: 

 ve věcné formě jako výrobní zásoby, nedokončená výroba, zásoby hotových 

výrobků a zásoby zboţí, 

 

 Výrobní zásoby jsou zejména suroviny, které představují sloţku, která tvoří 

podstatu konečného produktu. Tvar a forma surovin závisí na pouţité 

výrobní technologii (od přírodních surovin po nakupované součásti). Dále 

sem patří všechny další pro podnik nepostradatelné materiály, které se 

nestávají součástí finálních výrobků a které jsou v porovnání s ostatními 

zásobami malé počtem i nákladem (kupříkladu mazadla, paliva, nástroje, 

obaly a jiné) (7). 

 

 Zásoby nedokončené výroby jsou produkty, na nichţ byly provedeny 

některé výrobní operace. Nejsou jiţ surovinou, ale nejsou také ještě 

hotovými výrobky. Velikost nedokončené výroby záleţí na délce a sloţitosti 

výrobního procesu a počtu vyráběných typů výrobků (7). 

 

 Zásoby hotových výrobků jsou finální produkty, které nejsou dosud 

prodané. Jsou skladovány v podnikových prostorách. Podniky s hromadnou 

výrobou mají zpravidla velké mnoţství zásob hotových výrobků a naopak 

podniky, které pracují na zakázku, mají malé nebo ţádné zásoby hotových 

výrobků. Velikost zásob hotových výrobků závisí i na velikosti poptávky. 

Čím je vyšší poptávka, tím zůstává niţší zásoba hotových výrobků (7). 

 

 v peněţní formě jako peníze v pokladně a na účtech v bance, pohledávky 

(především z obch. styku, tzn. dosud neuhrazené faktury, které podnik vystavil 

svým odběratelům, a ostatní pohledávky, například vůči svým zaměstnancům 

nebo jiným osobám), krátkodobé cenné papíry a jiné (7). 
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Oběţným majetkem se nazývá proto, ţe jedna jeho forma přechází v jinou (za peníze 

jsou nakoupeny suroviny, ty se změní v nedokončené výrobky, ty v hotové výrobky, 

hotové výrobky v pohledávky, pohledávky v peníze na účtech nebo hotové peníze). 

Oběţný majetek je tedy neustále v pohybu.  Na rozdíl od dlouhodobého majetku, jehoţ 

obrat je velmi pomalý (například stroje se mění jednou za pět, deset i více let, budovy 

za dvacet, padesát a více let), oběţný majetek se obrací velmi rychle (v obchodě 

například za několik dní, ve výrobě za několik dní aţ týdnů) (7). 

 

Časové rozlišení obsahuje tituly časového rozlišení, které mají aktivní zůstatek. 

Hlediskem pro účtování a vykazování účetních případů časového rozlišení je 

skutečnost, ţe jsou současně známy jejich účel, částka a období, kterých se týkají. Patří 

sem poloţky: 

 náklady příštích období (výdaje, které se týkají nákladů příštích účetních 

období), 

 

 komplexní náklady příštích období (poloţky, které se týkají nákladů příštích 

účetních období a které se souhrnně vztahují k danému účelu), 

 

 příjmy příštích období (částky účetní jednotkou nepřijaté, které časově a věcně 

souvisejí s výnosy běţného účetního období a nejsou účtovány přímo na účtech 

pohledávek za právnickými a fyzickými osobami) (7). 
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1.3.2 Náklady 

 

Náklady tvoří rozhodující část koloběhu hospodářského procesu podniku. Vyjadřují 

proces tvorby nových hodnot. Náklad znamená úbytek aktiv a je třeba sledovat, v jaké 

výši a proč tato aktiva ubývají. Náklady jsou motivátorem realizace výnosů (k realizaci 

výnosů musíme vydat náklad) (4). 

 

Aby bylo moţné v podniku analyzovat (tj. zjišťovat příčiny stavu a vývoje a navrhovat 

opatření ke zlepšení) a řídit vývoj nákladů, je nutné celkové náklady podniku vhodně 

členit. Jednotlivá klasifikační hlediska jsou odvozena od potřeb řízení (4). 

Základní klasifikační kritéria nákladů jsou: 

 druhové členění, 

 účelové členění, 

 členění podle místa vzniku a odpovědnosti, 

 členění podle poloţek kalkulace úplných nákladů, 

 členění podle závislosti nákladů na změně objemu výkonů (4). 

 

Základními nástroji řízení podniku jsou: 

 technicko-hospodářské normy, 

 kalkulace, 

 rozpočetnictví  (4). 
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1.3.3 Výnosy 

 

Výnosy jsou výkony podniku oceněné trţní cenou. Podnikové výnosy jsou výstupem 

z podniku. Tento výstup uspokojuje potřeby a poţadavky jiných subjektů, respektive 

trhu. Tím plní podniky hlavní cíl, který je vlastně prvotní příčinou ale zároveň i 

podmínkou jejich existence (4). 

 

Podnikové výkony se stávají podnikovými výnosy jen tehdy, jestliţe jsou realizovány 

na trhu. Prostřednictvím prodeje svých výkonů získává podnik to, co vynaloţil na 

realizaci výkonů (mobilní zdroje na opakování jednoduché reprodukce) a zisk (4). 

 

Za výnosy se povaţují: 

 trţby, 

 některé vnitropodnikové dodávky vnitropodnikových výkonů, 

 dotace, intervence k prodejním cenám, příplatky a prémie a další iniciační 

nástroje hospodářské politiky státu (4). 

 

Na členění výnosů se pouţívá daleko méně klasifikačních hledisek, neţ při sledování 

nákladů. Výnosy se nejčastěji sledují: 

 podle druhu – viz členění účtové třídy 6, 

 v účelovém členění, které je logickou charakteristikou výnosů. Výnosy totiţ 

vznikají v úzké vazbě na realizované činnosti, které je moţno rozlišovat dále aţ 

na podrobné výkony, pro něţ je k dispozici prodejní cena. 

 ve vztahu ke změně objemu činnosti. Toto členění má pouze okrajový význam 

(4). 

 

Výška výnosů můţe být ovlivněna mnoha faktory, např.: 

 objem a kvalita realizovaných výkonů 

 cena za jednotku realizovaného výkonu 

 sortimentní skladba, 

 různé přiráţky a sráţky (4). 
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1.3.4 Trţby 

 

Trţby jsou hlavní sloţkou výnosů většiny podniků. Jsou to peněţní částky, které podnik 

získal prodejem výrobků, zboţí a poskytováním sluţeb v daném účetním období. Jsou 

rozhodujícím finančním zdrojem podniku, který slouţí k úhradě jeho nákladů a daní, 

k výplatě dividend a jeho rozšířené reprodukci (7). 

 

Trţby tvoří: 

 trţby za prodej zboţí, 

 trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb, 

 trţby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, 

 trţby z prodeje cenných papírů a vkladů (7). 

 

Rozhodující jsou trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb. Ty jsou ovlivněny 

fyzickým objemem výroby a sluţeb, dosaţenými cenami jednotlivých výrobků a sluţeb, 

strukturou sortimentu prodeje, způsobem fakturace, lhůtou splatnosti faktur a jinými 

činiteli (např. při exportu kurzem měny). Fyzický objem výroby podniku je 

v krátkodobém pohledu omezen jeho výrobní kapacitou a poptávkou po jeho výrobcích. 

Ceny jsou produktem trhu (kromě cen regulovaných) a jejich vývoj závisí i na typu 

výrobku. Změny struktury výroby jsou v určitém rozsahu v rukou podniku a ten jejich 

vyuţíváním můţe zvyšovat trţby i zisk. Způsob fakturace a úhrady faktur je určen 

předpisy (7). 

 

Podnik můţe své trţby zvyšovat: 

Zvyšováním kvality svých výrobků, 

Zaváděním nových výrobků, 

Zlepšováním servisu, 

Účinnou reklamou, 

Zvyšováním cen svých produktů (pokud mu to trh dovolí) (7). 
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1.3.5 Rentabilita 

 

Rentabilita (téţ výnosnost vloţeného kapitálu) je měřítkem schopnosti podniku vytvářet 

nové zdroje, dosahovat zisku pouţitím investovaného kapitálu. U těchto poměrových 

ukazatelů se nejčastěji vychází ze dvou základních účetních výkazů, a to z rozvahy a 

výkazu zisku a ztráty. Ukazatele rentability slouţí k hodnocení celkové efektivnosti 

dané činnosti. Jedná se o ukazatele, které jednoznačně budou nejvíce zajímat akcionáře 

a potenciální investory, avšak i pro ostatní skupiny mají svůj nesporný význam. 

Ukazatele rentability by v časové řadě měly mít obecně rostoucí tendenci (9). 

 

Obecně je rentabilita vyjadřována poměrem zisku k částce vloţeného kapitálu.  

Pro finanční analýzu jsou nejdůleţitější tři kategorie zisku, které je moţné vyčíst přímo 

z výkazu zisku a ztráty. První kategorií je EBIT (zisk před odečtením úroků a daní) a 

odpovídá provoznímu výsledku hospodaření. Druhou kategorií je EAT (zisk po zdanění 

nebo také čistý zisk), jde o tu část zisku, kterou můţeme dělit na zisk k rozdělení 

(dividendy prioritních a kmenových akcionářů) a zisk nerozdělený (slouţí k reprodukci 

v podniku). Ve výkazu zisku a ztráty jej nalezneme jako výsledek hospodaření za běţné 

účetní období. EBT (zisk před zdaněním), tedy provozní zisk jiţ sníţený nebo zvýšený 

o finanční a mimořádný výsledek hospodaření, od kterého ještě nebyly odečteny daně 

(9). 

 

Ke zjišťování rentability jsou pouţívány v praxi nejvíce tyto ukazatele: 

 ukazatel rentability celkového vloţeného kapitálu (ROA), 

 ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE), 

 ukazatel rentability vloţeného kapitálu (ROI). 

 

Měřením rentability celkového vloţeného kapitálu ROA (return on assets) vyjadřujeme 

celkovou efektivnost firmy, její výdělečnou schopnost, nebo také produkční sílu. 

 

 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑣𝑙𝑜ž𝑒𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
  . (1.21) 
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Odráţí celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly 

podnikatelské činnosti financovány. Ukazatel hodnotí výnosnost celkového vloţeného 

kapitálu a je pouţitelný pro měření souhrnné efektivnosti. Lze o něm také hovořit jako o 

ukazateli hodnocení minulé výkonnosti řídících pracovníků. Finanční struktura je 

v tomto případě irelevantní, hodnotí se schopnost reprodukce kapitálu. Vstupují zde 

přirozeně také všechny oblasti podnikatelské činnosti tak, jak jsme si je vymezili 

v rámci výkazu cash flow, tj. běţná činnost, finanční činnost a činnost investiční (9). 

 

 

Měřením rentability vlastního kapitálu ROE ( return on equity) vyjadřujeme výnosnost 

kapitálu vloţeného akcionáři či vlastníky podniku. 

 

 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑧𝑖𝑠𝑘

𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
  . (1.22) 

 

Jde o ukazatel, pomocí kterého mohou investoři zjistit, zda je jejich kapitál 

reprodukován s náleţitou intenzitou odpovídající riziku investice. Růst tohoto ukazatele 

můţe znamenat například zlepšení výsledku hospodaření, zmenšení podílu vlastního 

kapitálu ve firmě nebo také pokles úročení cizího kapitálu (9). 

 

 

Měřením rentability vloţeného kapitálu ROI (return on investment) vyjadřujeme 

efektivnost a výdělečnou schopnost firmy.  

 

 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
 . (1.23) 

 

Tento ukazatel má mimořádný význam v tom, ţe umoţňuje srovnávat podniky s různou 

finanční strukturou a různými právními formami podnikání. Ukazatel neberu v úvahu 

daň ani úroky a proto je vhodný pro srovnání různě zdaněných a zadluţených podniků 

(9). 
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1.3.6 Celková zadluţenost 

 

Pojmem zadluţenost vyjadřujeme skutečnost, ţe podnik pouţívá k financování svých 

aktiv ve své činnosti cizí zdroje, tedy dluh. V reálné ekonomice u velkých podniků 

nepřichází v úvahu, ţe by podnik financoval veškerá svá aktiva z vlastního anebo 

naopak jen z cizího kapitálu (9). 

 

Pouţití výhradně vlastního kapitálu totiţ jednoznačně s sebou přináší sníţení celkové 

výnosnosti vloţeného kapitálu. Naopak financování výhradně z cizích zdrojů by bylo 

pravděpodobně spojeno s obtíţemi při jeho získávání. Tato situace ale nastat nemůţe, 

protoţe zákon vyţaduje určitou výši vlastního kapitálu podniku. Podstatou analýzy 

zadluţenosti je hledání optimálního vztahu mezi vlastním a cizím kapitálem (9). 

 

Základním ukazatelem, kterým se zpravidla vyjadřuje celková zadluţenost, je poměr 

celkových závazků k celkovým aktivům, který se nazývá také ukazatel věřitelského 

rizika (debt ratio). Hodnoty pro vyjádření tohoto ukazatele získáme především z údajů 

v rozvaze. Analýza zadluţenosti porovnává rozvahové poloţky a na jejich základě zjistí, 

v jakém rozsahu jsou aktiva podniku financována cizími zdroji (9). 

 

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑧𝑎𝑑𝑙𝑢ž𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 =
𝑐𝑖𝑧í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
  . (1.24) 

 

Obecně platí, ţe čím je vyšší hodnota tohoto ukazatele, tím je vyšší riziko věřitelů. 

Tento ukazatel je však nutno posuzovat v souvislosti s celkovou výnosností podniku a 

také v souvislosti se strukturou cizího kapitálu. Vysoká hodnota tohoto ukazatele můţe 

být z hlediska drţitelů kmenových akcií příznivá tehdy, je-li podnik schopen dosáhnout 

vyššího procenta rentability, neţ je procento úroků placené z cizího kapitálu. Věřitelé 

obecně preferují nízké hodnoty tohoto ukazatele. Platí však také, ţe u finančně 

stabilního podniku můţe dočasný růst zadluţenosti vést ke zvýšení celkové rentability 

vloţených prostředků. V současné době velká většina firem inklinuje k vyuţívání 

krátkodobých cizích zdrojů, které z věřitelského hlediska představují méně rizikový 

zdroj financování, ale z hlediska stability finanční politiky firmy jiţ můţe být vyuţití 

těchto zdrojů diskutabilní (9). 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 

 

2.1 Představení společnosti 

2.1.1 Základní údaje o společnosti 

 

Název:     AGRIMEX, spol. s r.o. 

Sídlo:     Kojetice 160, PSČ 675 23 

Právní norma:   Společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo:   181 27 495 

Základní kapitál:   5 000 000,- Kč 

Datum zápisu:   17. června 1991 

Předmět podnikání:   Výroba a odbyt jedů a ţíravin 

Web:     www.agrimex.cz 

E-mail:    agrimex@agrimex.cz (8). 

 

 

2.1.2 Historie podniku 

 

Firma ARIMEX spol. s r.o. je ryze česká společnost, která byla zaloţena v roce 1991. 

Základním programem byla od počátku výroba nemrznoucích směsí pro automobilový 

průmysl a širokou motoristickou veřejnost, zaloţená na vlastním vývoji a certifikaci 

výrobků ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou a Státním 

zkušebním ústavem paliv a maziv v Praze (1).  

 

V souladu s poţadavky zákazníků a s ohledem na vývoj trhu byl základní sortiment 

postupně rozšiřován o další výrobky z oblasti autochemie a autokosmetiky jako např. 

čističe brzd, skel, motorů, odstraňovače hmyzu, brzdové kapaliny, destilované vody a 

podobně (1). 

 

mailto:agrimex@agrimex.cz
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Z důvodu pokrytí celého spektra výrobků pro motoristy byla nabídka rozšířena o zboţí 

firem Macota, Tectane a Apex, čímţ byl vytvořen předpoklad dodávek kompletního 

sortimentu pro všechny typy zákazníků (1). 

 

Doplňkovým, nikoliv však vedlejším, programem se stala koncem 90. let výroba 

teplonosných kapalin pro topné a solární zařízení, kde byly vyuţity zkušenosti z výroby 

nemrznoucích směsí pro automobilový průmysl a dalším vývojem se podařilo vyrobit 

několik druhů kapalin vyhovujících extrémním podmínkám v solárních systémech (1). 

 

 

2.1.3 Výrobní sortiment 

 

Sortiment nabízí širokou škálu výrobků. Mezi hlavní kategorie patří autochemie, kde 

jsou nabízeny nemrznoucí chladicí kapaliny, ostřikovače a také brzdové a technické 

kapaliny. Další kategorií je autokosmetika, zde jsou nabízeny např.: rozmrazovače, 

technické spreje, přípravky pro vnější i vnitřní péči o automobil a jiné. Další 

významnou produkční oblast tvoří teplonosné kapaliny pro solární, topné, chladicí 

systémy a tepelná čerpadla. 

 

Přehled produktů: 

 Autochemie a technické kapaliny 

Nemrznoucí chladicí kapaliny – ANTIFREEZE. 

Kapaliny do ostřikovačů zimní – OSTŘIKOVAČ. 

Kapaliny do ostřikovačů letní - AG OSTŘIKOVAČ, SUNRISE. 

Brzdové kapaliny – BRZDOVÁ KAPALINA DOT. 

Čističe motorů – AG BENT, ČISTIČ MOTORŮ EXTRA. 

Aditiva – ELF STOPOGEL, DIESEL START ADITIV. 

Destilovaná voda – DESTILOVANÁ VODA. 

Ostatní technické kapaliny -  AG LIKAL, HYGROFIX, AG TESOL (1). 
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 Autokosmetika 

Rozmrazovače a prevence námrazy - ROZMRAZOVAČ SKEL, 

ROZMRAZOVAČ ZÁMKŮ, STOP NÁMRAZE, RYCHLÝ START. 

Vnější péče o automobil – ČISTIČ SKEL, ČISTIČ DISKŮ, AUTOŠAMPON, 

AUTOLEŠTĚNKA, FASCO, PNEUBELL, RESINOL, FORLEGA  a jiné. 

Vnitřní péče o automobil – COCKPIT, ROX, CLIM, RINPEL a další. 

Technické spreje pro servis a údrţbu – PAULIN, WD-40 UVOLŇOVAČ 

ŠROUBŮ, SILIKONOVÝ SPREJ, ČISTIČ BRZD atd. 

Technické spreje pro karoserie – HLINÍKOVÝ SPREJ, AUTOLAK, 

SILICHROM EX, LAK NA RÁFKY, ZINK – ALU SPREJ a jiné. 

Ostatní technické spreje a přípravky – OCHRANA PROTI KUNÁM, ČISTÍCÍ 

UBROUSKY NA RUCE. 

Autodoplňky – CAR TESTER, HASICÍ SPREJ, SURE – LEPENÍ PNEU, 

ABSORBČNÍ UTĚRKA atd. 

Hustoměry, vypouštěcí ventily – HUSTOMĚR UNIVERSAL, VYPOUŠTĚCÍ 

VENTIL MAUSER, PLOVÁČEK HUSTOMĚRU UNIVERSAL. 

Jízdní kola – VELOSOUPRAVA START, OLEJ NA KOLA, MAZACÍ TUK 

NA JÍZDNÍ KOLA (1). 

 

 Teplonosné kapaliny 

Kapaliny pro topné systémy – TERMOFROST, INHIBITOR. 

Kapaliny pro solární systémy – KOLEKTON, KOLEKTON P SUPER (1). 
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2.1.4 Konkurence 

 

Konkurence v oblasti autochemie a autokosmetiky: 

 DF partner, s.r.o. – největší současný výrobce autochemie, obchodní značka 

SHERON. 

 Velvana Velvary – dlouholetý tradiční výrobce, do roku 1989 monopol; značky 

Fridex, Glacidel, Syntol. 

 Libar Velvěty – autochemie COYOTE – technické spreje Konkor, Silkal; 

vlasová kosmetika. 

 Moravia Chem, Zlín – značka Cinol; mají levné, ale nekvalitní výrobky. 

 Agba Turnov – autolékárničky, vesty, výstraţné trojúhelníky, vlečná lana, 

prvovýrobci brzdových trubek pro automobilku Škoda; kapaliny do ostřikovačů. 

 Filson – jednička v autodoplňcích, prodává hlavně pro obchodní řetězce. 

 DCT – Carline autochemie, dnes v ústupu (1). 

 

Konkurence v oblasti teplonosných kapalin: 

 Velvana  - těţí ze svých známých značek, např. Friterm – topení; Solaren – 

solární panely. 

 Zevar, Větrný Jeníkov – dodavatel lihu pro firmu Agrimex, chtěli dokonce firmu 

koupit, snaţí se bojovat cenou (1). 
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2.2 Výsledky analýzy jednotlivých ukazatelů 

 

2.2.1 Aktiva 

 

Tab. 1: Celková aktiva v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

    

        

                                                  

 

 

 

 

Ve výše uvedené tabulce lze pozorovat hodnoty celkových aktiv v jednotlivých letech 

(sloupec yi). Za nimi následují hodnoty první diference (sloupec 1di(y)) a také koeficient 

růstu (sloupec ki(y)). 

 

 

Výpočet charakteristik časové řady 

 

Průměr intervalové řady: 

 𝑦 = 25 323 𝑡𝑖𝑠. 𝐾č .                                                                    

 

V období od roku 2007 do roku 2011 se hodnota průměrných celkových aktiv 

pohybovala okolo hodnoty 25 323 tis. Kč. 

 

Průměr prvních diferencí: 

𝑑1  𝑦         = 758,75 𝑡𝑖𝑠. 𝐾č .                                                  

 

Ve sledovaném období od roku 2007 do roku 2011 se hodnota celkových aktiv měnila 

meziročně v průměru o 758,75 tis. Kč. 

 

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

1 2007 21 602 - - 

2 2008 22 080     478 1,0221 

3 2009 26 564 4 484 1,2031 

4 2010 31 732 5 168 1,1945 

5 2011 24 637  -7 095 0,7764 
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Průměrný koeficient růstu: 

 𝑘𝑖 y        =  1,0490 .                           

 

Také lze říci, ţe ve sledovaném období rostla hodnota celkových aktiv kaţdým rokem 

průměrně o 4,9%. 

 

 

Vyrovnání hodnot 

 

Pro vyrovnání hodnot časové řady byl pouţit lineární trend – regresní přímka. Index 

determinace vyšel 0,366. Tvar této regresní přímky vyšel: y = 20 606,4 + 1 572,2i. Nyní 

díky regresní rovnici je moţno určit prognózu pro následující rok tím, ţe za i dosadíme 

index roku následujícího, pro který prognózu počítáme. V tomto případě za i dosadíme 

číslo 6. 

 

 

Grafické znázornění 

 

 

Graf 1: Celková aktiva v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Na grafu je moţno sledovat vývoj celkových aktiv podniku. Od roku 2007 aţ do roku 

2010 hodnoty celkových aktiv vykazují růst. Avšak v roce 2011 hodnota celkových 

aktiv zaznamenala pokles oproti předešlému roku a to o 7 095 tis. Kč. Tento pokles byl 

způsoben sníţením pohledávek a nedokončeného dlouhodobého majetku oproti 

předchozímu roku. 

 

 

Prognóza celkových aktiv pro rok 2012 

 

Dosazením hodnot do rovnice regresní přímky stanovíme prognózu pro rok 2012 a to 

následujícím způsobem:  

 

η 𝑥 =  20 606,4 +  1 572,2 ∙ 6 .                            

η 𝑥 =  30 040 tis. Kč .                                         

 

V případě, ţe nenastanou nějaké výrazné změny, měla by tato hodnota celkových aktiv 

odpovídat realitě. 
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2.2.2 Náklady 

 

Tab. 2: Celkové náklady v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

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

1 2007 49 644 - - 

2 2008 57 533   7 889 1,1589 

3 2009 70 489 12 956 1,2252 

4 2010 84 164 13 675 1,194 

5 2011 71 087 -13 077 0,8446 

 

 

Ve výše uvedené tabulce lze pozorovat hodnoty celkových nákladů v jednotlivých 

letech (sloupec yi). Za nimi následují hodnoty první diference (sloupec 1di(y)) a také 

koeficient růstu (sloupec ki(y)). 

 

  

Výpočet charakteristik časové řady 

 

Průměr intervalové řady: 

 𝑦 = 66 583 𝑡𝑖𝑠. 𝐾č .                                                                    

 

V období od roku 2007 do roku 2011 se hodnota průměrných celkových nákladů 

pohybovala okolo hodnoty 66 583 tis. Kč. 

 

Průměr prvních diferencí: 

𝑑1  𝑦         = 5 360,75 𝑡𝑖𝑠. 𝐾č .                                                  

 

Ve sledovaném období od roku 2007 do roku 2011 se hodnota celkových nákladů 

měnila meziročně v průměru o 5 360,75 tis. Kč. 
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Průměrný koeficient růstu: 

 𝑘𝑖 y        =  1,1057 .                           

 

Také lze říci, ţe ve sledovaném období rostla hodnota celkových nákladů kaţdým 

rokem průměrně o 10,57%. 

 

 

Vyrovnání hodnot 

 

Pro vyrovnání hodnot časové řady byl pouţit lineární trend – regresní přímka. Index 

determinace vyšel 0,677. Tvar této regresní přímky vyšel: y = 45 728,3 + 6 951,7i. Nyní 

díky regresní rovnici je moţno určit prognózu pro následující rok tím, ţe za i dosadíme 

index roku následujícího, pro který prognózu počítáme. V tomto případě za i dosadíme 

číslo 6. 

 

 

Grafické znázornění 

 

 

Graf 2: Celkové náklady v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Na grafu je moţno sledovat vývoj celkových nákladů podniku. Od roku 2007 aţ do roku 

2010 hodnoty celkových nákladů vykazují růst. Avšak v roce 2011 hodnota celkových 

nákladů zaznamenala pokles oproti předešlému roku a to o 13 077 tis. Kč. Tento pokles 

byl způsoben z největší části změnou dodavatele směsí pro výrobu teplonosných kapalin 

a také dokončením nové automatické plnící linky, která ušetří čas a tím i náklady s ním 

spojené. 

 

 

Prognóza celkových nákladů pro rok 2012 

 

Dosazením hodnot do rovnice regresní přímky stanovíme prognózu pro rok 2012 a to 

následujícím způsobem:  

 

η 𝑥 =  45 728,3 +  6 951,7 ∙ 6  .                           

η 𝑥 =  87 438 tis. Kč .                                         

 

V případě, ţe nenastanou nějaké výrazné změny, měla by tato hodnota celkových 

nákladů odpovídat realitě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

2.2.3 Výnosy 

 

Tab. 3: Celkové výnosy v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

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

1 2007 46 002 - - 

2 2008 57 608 11 606 1,2523 

3 2009 71 267 13 659 1,2371 

4 2010 84 250 12 983 1,1822 

5 2011 72 220 -12 030 0,8572 

 

 

Ve výše uvedené tabulce lze pozorovat hodnoty celkových výnosů v jednotlivých letech 

(sloupec yi). Za nimi následují hodnoty první diference (sloupec 1di(y)) a také koeficient 

růstu (sloupec ki(y)). 

 

  

Výpočet charakteristik časové řady 

 

Průměr intervalové řady: 

 𝑦 = 66 269 𝑡𝑖𝑠. 𝐾č .                                                                    

 

V období od roku 2007 do roku 2011 se hodnota průměrných celkových výnosů 

pohybovala okolo hodnoty 66 269 tis. Kč. 

 

Průměr prvních diferencí: 

𝑑1  𝑦         = 6 554,5 𝑡𝑖𝑠. 𝐾č .                                                  

 

Ve sledovaném období od roku 2007 do roku 2011 se hodnota celkových výnosů měnila 

meziročně v průměru o 6 554,5 tis. Kč. 
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Průměrný koeficient růstu: 

 𝑘𝑖 y        =  1,1322  .                          

 

Také lze říci, ţe ve sledovaném období rostla hodnota celkových výnosů kaţdým rokem 

průměrně o 13,22%. 

 

 

Vyrovnání hodnot 

 

Pro vyrovnání hodnot časové řady byl pouţit lineární trend – regresní přímka. Index 

determinace vyšel 0,719. Tvar této regresní přímky vyšel: y = 42 546,0 + 7 907,8i. Nyní 

díky regresní rovnici je moţno určit prognózu pro následující rok tím, ţe za i dosadíme 

index roku následujícího, pro který prognózu počítáme. V tomto případě za i dosadíme 

číslo 6. 

 

 

Grafické znázornění 

 

 

Graf 3: Celkové výnosy v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Na grafu je moţno sledovat vývoj celkových výnosů podniku. Od roku 2007 aţ do roku 

2010 hodnoty celkových výnosů vykazují růst. Avšak v roce 2011 hodnota celkových 

výnosů zaznamenala pokles oproti předešlému roku a to o 12 030 tis. Kč. Tento pokles 

byl způsoben z největší části menší poptávkou po zboţí od odběratelů a celkovým 

sníţeným prodejem všech produktů. 

 

 

Prognóza celkových výnosů pro rok 2012 

 

Dosazením hodnot do rovnice regresní přímky stanovíme prognózu pro rok 2012 a to 

následujícím způsobem:  

 

η 𝑥 =  42 546,0 +  7 907,8 ∙ 6 .                            

η 𝑥 =  89 993 tis. Kč .                                         

 

V případě, ţe nenastanou nějaké výrazné změny, měla by tato hodnota celkových 

výnosů odpovídat realitě. 
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2.2.4 Trţby 

 

Tab. 4: Celkové trţby v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 

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

1 2007 45 413 - - 

2 2008 57 367 11 954 1,2632 

3 2009 70 652 13 285 1,2316 

4 2010 84 255 13 603 1,1925 

5 2011 71 926 -12 329 0,8537 

 

 

Ve výše uvedené tabulce lze pozorovat hodnoty celkových trţeb v jednotlivých letech 

(sloupec yi). Za nimi následují hodnoty první diference (sloupec 1di(y)) a také koeficient 

růstu (sloupec ki(y)). 

 

  

Výpočet charakteristik časové řady 

 

Průměr intervalové řady: 

 𝑦 = 65 923 𝑡𝑖𝑠. 𝐾č .                                                                    

 

V období od roku 2007 do roku 2011 se hodnota průměrných celkových trţeb 

pohybovala okolo hodnoty 65 923 tis. Kč. 

 

Průměr prvních diferencí: 

𝑑1  𝑦         = 6 628,25 𝑡𝑖𝑠. 𝐾č .                                                  

 

Ve sledovaném období od roku 2007 do roku 2011 se hodnota celkových trţeb měnila 

meziročně v průměru o 6 628,25 tis. Kč. 
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Průměrný koeficient růstu: 

 𝑘𝑖 y        =  1,1353  .                          

 

Také lze říci, ţe ve sledovaném období rostla hodnota celkových trţeb kaţdým rokem 

průměrně o 13,53%. 

 

 

Vyrovnání hodnot 

 

Pro vyrovnání hodnot časové řady byl pouţit lineární trend – regresní přímka. Index 

determinace vyšel 0,718. Tvar této regresní přímky vyšel: y = 41 948,4 + 7 991,4i. Nyní 

díky regresní rovnici je moţno určit prognózu pro následující rok tím, ţe za i dosadíme 

index roku následujícího, pro který prognózu počítáme. V tomto případě za i dosadíme 

číslo 6. 

 

 

Grafické znázornění 

 

 

Graf 4: Celkové trţby v tis. Kč (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Na grafu je moţno sledovat vývoj celkových trţeb podniku. Od roku 2007 aţ do roku 

2010 hodnoty celkových trţeb vykazují růst. Avšak v roce 2011 hodnota celkových 

trţeb zaznamenala pokles oproti předešlému roku a to o 12 329 tis. Kč. Tento pokles byl 

způsoben z největší části sníţeným prodejem všech druhů výrobků. 

 

Prognóza celkových trţeb pro rok 2012 

 

Dosazením hodnot do rovnice regresní přímky stanovíme prognózu pro rok 2012 a to 

následujícím způsobem:  

 

η 𝑥 =  41 948,4 +  7 991,4 ∙ 6 .                            

η 𝑥 =  89 897 tis. Kč .                                         

 

V případě, ţe nenastanou nějaké výrazné změny, měla by tato hodnota celkových trţeb 

odpovídat realitě. 
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2.2.5 Rentabilita 

 

ROI 

 

Tab. 5: Rentabilita vloţeného kapitálu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

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

1 2007 -0,1373 - - 

2 2008 0,0301 0,1674 -0,2192 

3 2009 0,0659 0,0358 2,1894 

4 2010 0,0182 -0,0477 0,2762 

5 2011 0,0858 0,0676 4,7143 

 

 

Ve výše uvedené tabulce lze pozorovat hodnoty rentability vloţeného kapitálu 

v jednotlivých letech (sloupec yi). Za nimi následují hodnoty první diference      

(sloupec 1di(y)) a také koeficient růstu (sloupec ki(y)). 

 

  

Výpočet charakteristik časové řady 

 

Průměr intervalové řady: 

 𝑦 = 0,0125 .                                                                    

 

V období od roku 2007 do roku 2011 se hodnota průměrné rentability vloţeného 

kapitálu pohybovala okolo hodnoty 0,0125. 

 

Průměr prvních diferencí: 

𝑑1  𝑦         = 0,0558 .                                                  

 

Ve sledovaném období od roku 2007 do roku 2011 se hodnota rentability vloţeného 

kapitálu měnila meziročně v průměru o 0,0558. 
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Průměrný koeficient růstu: 

 𝑘𝑖 y        =  1,7402 .                          

 

Také lze říci, ţe ve sledovaném období rostla hodnota rentability vloţeného kapitálu 

kaţdým rokem průměrně o 74,02%. 

 

 

Vyrovnání hodnot 

 

Pro vyrovnání hodnot časové řady byl pouţit logaritmický trend. Index determinace 

vyšel 0,771. Tvar této regresní funkce vyšel: y = - 0,104 + 0,122ln(i). Nyní díky 

regresní rovnici je moţno určit prognózu pro následující rok tím, ţe za i dosadíme index 

roku následujícího, pro který prognózu počítáme. V tomto případě za i dosadíme číslo 

6. 

 

 

Grafické znázornění 

 

 

Graf 5: Rentabilita vloţeného kapitálu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Na grafu je moţno sledovat vývoj rentability vloţeného kapitálu podniku. Od roku 2007 

aţ do roku 2011 hodnoty rentability vloţeného kapitálu vykazují růst s jedinou 

výjimkou v roce 2010, kdy hodnota rentability vloţeného kapitálu zaznamenala pokles 

oproti předešlému roku a to o 0,0477. Tato změna byla způsobena velkým poklesem 

provozního výsledku hospodaření a také vzestupem celkové hodnoty aktiv. 

 

 

Prognóza rentability vloţeného kapitálu pro rok 2012 

 

Dosazením hodnot do rovnice regresní funkce stanovíme prognózu pro rok 2012 a to 

následujícím způsobem:  

 

η 𝑥 =  −0,104 +  0,122ln(6) .                           

η 𝑥 =  0,1146 .                                         

 

V případě, ţe nenastanou nějaké výrazné změny, měla by tato hodnota rentability 

vloţeného kapitálu odpovídat realitě. 
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ROA 

 

Tab. 6: Rentabilita celkového kapitálu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

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

1 2007 -0,1686 - - 

2 2008 0,0034  0,172 -0,0202 

3 2009 0,0218 0,0184 6,4118 

4 2010 0,0027 -0,0191 0,1239 

5 2011 0,0459 0,0432 17 

 

 

Ve výše uvedené tabulce lze pozorovat hodnoty rentability celkového kapitálu 

v jednotlivých letech (sloupec yi). Za nimi následují hodnoty první diference      

(sloupec 1di(y)) a také koeficient růstu (sloupec ki(y)). 

 

  

Výpočet charakteristik časové řady 

 

Průměr intervalové řady: 

 𝑦 = − 0,0190 .                                                                    

 

V období od roku 2007 do roku 2011 se hodnota průměrné rentability celkového 

kapitálu pohybovala okolo hodnoty - 0,0190. 

 

Průměr prvních diferencí: 

𝑑1  𝑦         = 0,0536 .                                                  

 

Ve sledovaném období od roku 2007 do roku 2011 se hodnota rentability celkového 

kapitálu měnila meziročně v průměru o 0,0536. 
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Průměrný koeficient růstu: 

 𝑘𝑖 y        =  5,8789 .                          

 

Také lze říci, ţe ve sledovaném období rostla hodnota rentability celkového kapitálu 

kaţdým rokem průměrně o 487,89%. Takto vysoká hodnota je způsobena převodem 

podniku během let 2007 a 2008 na nového majitele. Kdy v roce 2007 byla hodnota 

rentability celkového kapitálu ztrátová a od roku 2008 do současnosti roste. 

 

 

Vyrovnání hodnot 

 

Pro vyrovnání hodnot časové řady byl pouţit logaritmický trend. Index determinace 

vyšel 0,802. Tvar této regresní funkce vyšel: y = - 0,134 + 0,120ln(i). Nyní díky 

regresní rovnici je moţno určit prognózu pro následující rok tím, ţe za i dosadíme index 

roku následujícího, pro který prognózu počítáme. V tomto případě za i dosadíme číslo 

6. 

 

Grafické znázornění 

 

 

Graf 6: Rentabilita celkového kapitálu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Na grafu je moţno sledovat vývoj rentability celkového kapitálu podniku. Od roku 2007 

aţ do roku 2011 hodnoty rentability celkového kapitálu vykazují růst s jedinou 

výjimkou v roce 2010, kdy hodnota rentability celkového kapitálu zaznamenala pokles 

oproti předešlému roku a to o 0,0477. Tento pokles byl způsoben velkým propadem 

výsledku hospodaření oproti předchozímu roku a zároveň nárůstem celkového kapitálu. 

 

 

Prognóza rentability celkového kapitálu pro rok 2012 

 

Dosazením hodnot do rovnice regresní funkce stanovíme prognózu pro rok 2012 a to 

následujícím způsobem:  

 

η 𝑥 =  −0,134 +  0,120ln(6) .                           

η 𝑥 =  0,0810 .                                         

 

V případě, ţe nenastanou nějaké výrazné změny, měla by tato hodnota rentability 

celkového kapitálu odpovídat realitě. 
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ROE 

 

Tab. 7: Rentabilita vlastního kapitálu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

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

1 2007 -1,3961 - - 

2 2008 0,0118 1,4079  -0,0085 

3 2009 0,0847 0,0729   7,178 

4 2010 0,0124 -0,0723  0,1464 

5 2011 0,1608 0,1484 12,9677 

 

 

Ve výše uvedené tabulce lze pozorovat hodnoty rentability vlastního kapitálu 

v jednotlivých letech (sloupec yi). Za nimi následují hodnoty první diference      

(sloupec 1di(y)) a také koeficient růstu (sloupec ki(y)). 

 

  

Výpočet charakteristik časové řady 

 

Průměr intervalové řady: 

 𝑦 = − 0,2253 .                                                                    

 

V období od roku 2007 do roku 2011 se hodnota průměrné rentability vlastního kapitálu 

pohybovala okolo hodnoty - 0,2253. 

 

Průměr prvních diferencí: 

𝑑1  𝑦         = 0,3892 .                                                  

 

Ve sledovaném období od roku 2007 do roku 2011 se hodnota rentability vlastního 

kapitálu měnila meziročně v průměru o 0,3892. 
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Průměrný koeficient růstu: 

 𝑘𝑖 y        =  5,0709 .                          

 

Také lze říci, ţe ve sledovaném období rostla hodnota rentability vlastního kapitálu 

kaţdým rokem průměrně o 407,09%. Takto vysoká hodnota je způsobena převodem 

podniku během let 2007 a 2008 na nového majitele. Kdy v roce 2007 byla hodnota 

rentability vlastního kapitálu velmi ztrátová a od roku 2008 do současnosti roste. 

 

 

Vyrovnání hodnot 

 

Pro vyrovnání hodnot časové řady byl pouţit logaritmický trend. Index determinace 

vyšel 0,758. Tvar této regresní funkce vyšel: y = - 1,088 + 0,901ln(i). Nyní díky 

regresní rovnici je moţno určit prognózu pro následující rok tím, ţe za i dosadíme index 

roku následujícího, pro který prognózu počítáme. V tomto případě za i dosadíme číslo 

6. 

 

 

Grafické znázornění 

 

 

Graf 7: Rentabilita vlastního kapitálu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Na grafu je moţno sledovat vývoj rentability vlastního kapitálu podniku. Od roku 2007 

aţ do roku 2011 hodnoty rentability vlastního kapitálu vykazují růst s jedinou výjimkou 

v roce 2010, kdy hodnota rentability vlastního kapitálu zaznamenala pokles oproti 

předešlému roku a to o 0,0723. Tento pokles byl způsoben z největší části velkým 

sníţením výsledku hospodaření za účetní období a jen nepatrným nárůstem vlastního 

kapitálu. 

 

 

Prognóza rentability vlastního kapitálu pro rok 2012 

 

Dosazením hodnot do rovnice regresní funkce stanovíme prognózu pro rok 2012 a to 

následujícím způsobem:  

 

η 𝑥 =  −1,088 +  0,901ln(6) .                           

η 𝑥 =  0,5264 .                                         

 

V případě, ţe nenastanou nějaké výrazné změny, měla by tato hodnota rentability 

vlastního kapitálu odpovídat realitě. 
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2.2.6 Celková zadluţenost 

 

Tab. 8: Celková zadluţenost (Zdroj: Vlastní zpracování) 

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

1 2007 87,93 - - 

2 2008 71,61 -16,32 0,8144 

3 2009 74,22 2,61 1,0364 

4 2010 78,15 3,93  1,053 

5 2011 71,45   -6,7 0,9143 

 

 

Ve výše uvedené tabulce lze pozorovat hodnoty celkové zadluţenosti v jednotlivých 

letech (sloupec yi). Za nimi následují hodnoty první diference (sloupec 1di(y)) a také 

koeficient růstu (sloupec ki(y)). 

  

 

Výpočet charakteristik časové řady 

 

Průměr intervalové řady: 

 𝑦 = 76,67 .                                                                    

 

V období od roku 2007 do roku 2011 se hodnota průměrné celkové zadluţenosti 

pohybovala okolo hodnoty 76,67. 

 

Průměr prvních diferencí: 

𝑑1  𝑦         = − 4,12 .                                                  

 

Ve sledovaném období od roku 2007 do roku 2011 se hodnota celkové zadluţenosti 

měnila meziročně v průměru o - 4,12. 
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Průměrný koeficient růstu: 

 𝑘𝑖 y        =  0,9545  .                          

 

Také lze říci, ţe ve sledovaném období klesala hodnota celkové zadluţenosti kaţdým 

rokem průměrně o 4,55%. 

 

 

Vyrovnání hodnot 

 

Pro vyrovnání hodnot časové řady byl pouţit logaritmický trend. Index determinace 

vyšel 0,519. Tvar této regresní funkce vyšel: y = 84,12 - 7,77ln(i). Nyní díky regresní 

rovnici je moţno určit prognózu pro následující rok tím, ţe za i dosadíme index roku 

následujícího, pro který prognózu počítáme. V tomto případě za i dosadíme číslo 6. 

 

 

Grafické znázornění 

 

 

Graf 8: Celková zadluţenost (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Na grafu je moţno sledovat vývoj celkové zadluţenosti podniku. Od roku 2007 aţ do 

roku 2011 mají hodnoty celkové zadluţenosti kolísavý trend. Avšak celkově hodnota 

celkové zadluţenosti zaznamenává pokles. Tento pokles je způsoben tím, ţe se podnik 

snaţí postupně navyšovat hodnotu vlastního kapitálu a sniţovat cizí zdroje. 

 

 

Prognóza celkové zadluţenosti pro rok 2012 

 

Dosazením hodnot do rovnice regresní funkce stanovíme prognózu pro rok 2012 a to 

následujícím způsobem:  

 

η 𝑥 =  84,12 −  7,77ln(6) .                            

η 𝑥 =  70, 20 .                                         

 

V případě, ţe nenastanou nějaké výrazné změny, měla by tato hodnota celkové 

zadluţenosti odpovídat realitě. 
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2.3 Celkové zhodnocení 

 

Prvním analyzovaným ukazatelem byla hodnota celkových aktiv. Během sledovaného 

období v letech 2007 aţ 2011 je moţno vidět, ţe aktiva podniku vykazují růst, aţ do 

roku 2010 a i přesto, ţe v roce 2011 nastal poměrně výrazný propad oproti roku 

předešlému, můţeme říci, ţe v průměru hodnota celkových aktiv rostla o téměř 759 tis. 

Kč ročně. To znamená, ţe podniku rostly jak stálá tak i oběţná aktiva. Podle poměru 

stálých a oběţných aktiv lze určit, ţe se jedná o kapitálově lehkou firmu, protoţe 

hodnota oběţných aktiv zhruba 3-krát převyšuje hodnotu stálých aktiv. Průměrně 

podnik vykazoval hodnotu celkových aktiv během posledních 5-ti let na úrovni 

25 323 000 Kč. Po pouţití mnou zvolené regresní funkce, která byla pouţita pro 

výpočet prognózy na následující rok, bylo zjištěno, ţe hodnota celkových aktiv v roce 

2012 by se měla pohybovat kolem hodnoty 30 040 000 Kč. Pokud během následujícího 

roku nenastanou ţádné výrazné změny, měla by se hodnota celkových aktiv co nejvíce 

blíţit mé prognóze. 

 

Druhým pozorovaným ukazatelem byla hodnota celkových nákladů. Náklady 

v jednotlivých letech vykazují růst s výjimkou roku 2011, kdy hodnota nákladů klesla o 

13 mil. Kč. Tento pokles byl způsoben dokončením nové automatické plnicí linky, která 

jistě během následujících let ušetří velké mnoţství času a práce a díky tomu lze 

očekávat i poměrně rychlou návratnost vynaloţených finančních prostředků. Průměrně 

se hodnota celkových nákladů v jednotlivých letech pohybovala kolem částky 

66 583 000 Kč. I přesto, ţe se podniku podařilo v loňském roce sníţit výrazně náklady, 

lze očekávat během následujícího roku opětovný nárůst. Ať uţ jde o náklady na 

spotřebu energií, náklady na dopravu materiálu či jiné nezbytně nutné náklady na chod 

podniku. Po aplikaci regresní funkce bylo zjištěno, ţe hodnota celkových nákladů pro 

rok 2012 by se měla pohybovat kolem hodnoty 87 438 000 Kč. Tato prognóza bude 

opět tím přesnější, čím méně nastane nečekaných událostí a změn. 
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Dalším hodnoceným ukazatelem byla hodnota celkových výnosů. Pro podnik je 

důleţité, aby výnosy dosahovaly co nejvyšších hodnot. V letech 2007 aţ 2010 byl vývoj 

výnosů velmi pozitivní. Meziroční nárůst dosahoval hodnot kolem 12 mil. Kč avšak 

v posledním roce se hodnota výnosů propadla o 12 mil. Kč dolů. Tato situace byla 

způsobena především tím, ţe odběratelé omezili velikost svých poptávek. Průměrná 

hodnota celkových výnosů dosahuje částky 66 269 000 Kč. Podle výsledku prognózy by 

hodnota celkových výnosů pro rok 2012 měla být 89 993 000 Kč, avšak zde bude velmi 

záleţet na zájmu o zboţí během následujícího roku. 

 

Následujícím ukazatelem byla hodnota trţeb. Tato hodnota je velmi důleţitá, jelikoţ na 

ní závisí dobré fungování podniku. Trţby jsou hlavní poloţkou výnosů a jejich hodnota 

by měla být samozřejmě co nejvyšší, avšak tvorba trţeb je závislá na mnoha faktorech a 

je velmi sloţité řídit hodnotu trţeb. Jak jiţ bylo řečeno, vývoj trţeb úzce souvisí 

s výnosy, a proto je i situace podobná jako u výnosů. Ve sledovaném období 

vykazovala hodnota trţeb neustálý růst, meziroční průměr růstu činil více neţ 6,5 mil. 

Kč aţ do roku 2011, kde poprvé zaznamenala hodnota trţeb výrazný pokles a to o 12,3 

mil. Kč. Tato skutečnost nastala díky sníţenému zájmu odběratelů o zboţí a celkovému 

niţšímu prodeji v celém mnoţství nabízených produktů.  Průměrná hodnota trţeb za 

posledních 5 let se drţela na úrovni hodnoty 65 923 000 Kč. Prognóza pro následující 

rok určila hodnotu trţeb 89 897 000 Kč. Předpokládá se, ţe podnik se pokusí hodnotu 

trţeb opět navýšit a získat případně nové odběratele. 

 

Předposledním analyzovaným ukazatelem finanční situace podniku byla rentabilita 

kapitálu. Zde jsem analyzoval 3 druhy rentability, ke kterým se postupně dostaneme. 

Prvním typem rentability byla rentabilita vloţeného kapitálu (ROI). Tento ukazatel je 

důleţitý zejména pro investory a určuje jaká je rentabilita vloţených investic. 

Doporučené hodnoty ROI se pohybuju v oblasti od 0,12 do 0,15. Pokud tyto hodnoty 

porovnáme s průměrnou hodnotou rentability vloţeného kapitálu, která vychází 0,0125, 

tak zjistíme, ţe situace není vůbec dobrá. Avšak takto nízká průměrná hodnota byla 

způsobena převodem podniku mezi lety 2007 a 2008 na nového majitele, kdy v roce 

2007 dosahovala rentabilita vloţeného kapitálu velmi špatných, ztrátových hodnot.  
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Od roku 2008 se situace jiţ zlepšila a v následujících letech je moţno sledovat 

meziroční nárůst rentability vloţeného kapitálu o 0,0558 (5,58%). Toto tempo růstu uţ 

je mnohem pozitivnější, i kdyţ podnik stále nedosahuje na doporučené hodnoty. Pro 

výpočet prognózy na rok 2012 jsem zde pouţil logaritmický trend, který lépe vystihuje 

vývoj ROI pro daný podnik. Z výsledků je moţno určit, ţe v roce 2012 by měla hodnota 

rentability vloţeného kapitálu dosáhnout na úroveň 0,1146. Tato hodnota stále 

nedosahuje doporučených hodnot, avšak se jiţ velmi přibliţuje. Pokud si podnik udrţí 

tempo růstu rentability i v dalších letech, bude to pro investory jistě velmi vítané. 

 

Druhým typem rentability byla rentabilita celkového kapitálu (ROA). Tento ukazatel 

nám říká jak je podnik schopný ze svých aktiv generovat zisk. Doporučené hodnoty pro 

ROA bývají kolem 0,08 aţ 0,1. V našem případě se hodnoty opět drţí velmi nízko pod 

touto úrovní, dokonce průměrná hodnota rentability celkového kapitálu je záporná a to  

-0,019. Opět tyto negativní hodnoty jsou způsobeny rokem 2007, kdy podnik pod 

působením původního majitele nedosahoval zisku. Od roku 2008 do roku 2011 jiţ ROA 

zaznamenala růst s výjimkou roku 2010, kde byl pokles. Nicméně průměrný meziroční 

růst tohoto ukazatele je 0,0536 tzn., ţe se podnik začíná postupně propracovávat do 

kladných hodnot a během několika následujících let by mohla být hodnota ROA 

v uspokojivých číslech. Prognóza pro rok 2012 nám udává předpokládanou hodnotu 

0,0810 (8,1%). Pro výpočet prognózy jsem zde také pouţil logaritmickou funkci, stejně 

jako v předchozím případě. 

 

Posledním analyzovaným typem rentability byla rentabilita vlastního kapitálu (ROE). 

Tento ukazatel určuje, jaká je výnosnost vlastního kapitálu. Pokud se podíváme na 

průměrnou hodnotu za sledované období, která je -0,2253, mohlo by se na první pohled 

zdát, ţe je na tom podnik v tomto směru velmi špatně. Avšak i zde je to způsobeno 

kritickou hodnotou z roku 2007, kdy byla hodnota ROE kriticky ztrátová (-140%). 

Během následujících let měl podnik meziroční nárůst ROE kolem 0,3892 a díky tomu 

jiţ v roce 2011 dosáhl na velmi pěkný výsledek, kdy vlastní kapitál generoval kolem 

16% zisku. Prognóza na rok 2012 byla stanovena pomocí pouţití logaritmického trendu, 

který pro tento rok předpovídá ROE na úrovni 0,5264 v případě, ţe nenastanou ţádné 

výrazné změny oproti předchozím rokům. 
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Posledním analyzovanou částí byl ukazatel celkové zadluţenosti. Tento ukazatel by se 

měl většinou pohybovat někde mezi 50-60%. U daného podniku byla průměrná hodnota 

ve sledovaném období 5-ti let 76,67%. Od roku 2007, kdy zadluţenost dosahovala 

téměř 88%, se situace postupně zlepšila. Vývoj celkové zadluţenosti měl v posledních  

5-ti letech kolísavý trend, ale rozhodně je moţno říci, ţe zadluţenost klesala. Toto 

mínění potvrzuje i zjištění, ţe meziročně klesala zadluţenost o 4,12%. Pro vytvoření 

prognózy na rok 2012 byla pouţita logaritmická funkce, která určila hodnotu celkové 

zadluţenosti 70,2% pro tento rok.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 

3.1 Vlastní návrhy 

 

Podniku kaţdým rokem stoupá mnoţství zásob, které zůstává na skladech. Také je 

moţné vidět, ţe podniku rostou krátkodobé závazky, které není schopen splácet včas. 

Stále se zvyšující hodnota závazků můţe vést k poškození dobrého jména podniku a 

nedůvěře ze strany dodavatelů, celé to pak můţe vyústit aţ k zániku podniku. Tato 

situace je zapříčiněna i tím, ţe stoupá hodnota krátkodobých pohledávek, tzn., ţe 

zákazníci neplatí včas a podniku pak v těchto nesplacených pohledávkách leţí velké 

mnoţství peněz, které by se dalo vyuţít ke sníţení závazků, nebo vlastnímu financování 

některých aktivit. Tím naráţím na další problém, který se týká výše úvěrů a financování 

z cizích zdrojů. Jelikoţ podnik nemá dostatečné finanční prostředky, půjčuje si pořád 

více a více od bank, zbytečně se tím zatěţuje, protoţe musí splácet více na úrocích 

z úvěrů. Pro řešením této situace lze firmě navrhnout nevyrábět a nezadrţovat takové 

velké mnoţství zásob na skladech, kdyţ je vidět, ţe se tyto zásoby během roku 

nezpracují, ale naopak ještě přibývají. V těchto zásobách pak leţí volné finanční 

prostředky, které je moţno vyuţít na jiných místech. Dalším návrhem by bylo vytvořit 

nějaké slevové bonusy při splacení pohledávky dříve nebo včas. Mohlo by se jednat 

například o slevu v podobě několika procent z ceny pohledávky při předčasném 

splacení. Zákazníky by toto opatření přinutilo platit včas a podniku by tento systém 

mohl přinést nemalé finanční prostředky, které v pohledávkách leţí a díky tomu 

vznikají další problémy, ať jiţ jde o uzavírání dalších úvěrů a s tím spojené zbytečné 

náklady z úvěrů nebo nevčasné splácení závazků podniku.  
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K dalším problémovějším částem podniku bezesporu patří úroveň zadluţenosti. 

Z analýzy celkové zadluţenosti vyplynulo, ţe podnik měl před 5-ti lety hodnotu 

zadluţenosti bezmála 90%. Většinou při výpočtech optimalizace kapitálové struktury je 

zjištěn ideální poměr vlastních a cizích zdrojů, někde v rozmezí 50 – 60% cizích zdrojů 

a 40 – 50% zdrojů vlastních. Od roku 2007 aţ do současnosti, se podniku podařilo 

hodnotu zadluţenosti sniţovat, avšak stále se drţí na poměrně vysoké úrovni. Někde 

okolo 71,5% v roce 2011. Tuto zadluţenost by bylo moţné dále sniţovat jiţ zmíněnými 

kroky, které jsem uvedl v předchozích odstavcích. Pokud by se podniku podařilo získat 

finance, které jsou zadrţovány v pohledávkách a které jsou nyní zbytečně investovány 

do zásob a splácení úroků z úvěrů. Podnik by díky tomuto kroku mohl hodnotu 

zadluţenosti ještě o několik % sníţit a dostal by se na hranici optimální kapitálové 

struktury, kde by byl kaţdý zdroj vyuţíván co nejefektivněji. 

 

Další věcí, na kterou je nutno brát ohled je skutečnost, ţe podnik nefunguje po celý rok 

stejně, ale jeho hlavní provozní období je od září do března. Velmi tedy záleţí na 

počasí, které ovlivňuje poptávku po produktech. Pokud tedy nastane dlouhá zima, 

podnik dosahuje vyšších trţeb ale naopak pokud je zima krátká můţe se podnik dostat 

velmi rychle do finančních problémů. Je důleţité na tento faktor myslet a pokusit se 

v tomto směru pojistit v případě, „špatného vývoje počasí“. V tomto případě lze 

podniku navrhnout rozšíření působnost i do cizích zemí, ideálně severských, kde by 

zákazníci jejich produkty vyuţívali takřka po celý rok. Podnik by pak měl přísun 

finančních prostředků i za předpokladu špatných podmínek na tuzemském trhu. 

 

3.2 Přínos návrhů 

 

Výstup mých návrhů, by měl být pro podnik přínosný obzvláště tím, ţe můţe vést do 

jisté míry ke zlepšení finanční situace. Zamezení některých neefektivních aktivit uvolní 

podniku nemalé finanční prostředky, kterými pak můţe pokrýt z vlastních zdrojů 

financování jiných aktivit, které byly dosud placeny úvěry. V neposlední řadě díky 

zvýšení efektivnosti hospodaření můţe podnik získat spoustu nových moţností a zvýšit 

svůj trţní podíl v tuzemsku, případně expandovat do zahraničí. 
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ZÁVĚR 

 

Cílem práce bylo provést zhodnocení finanční situace podniku AGRIMEX spol. s r.o. 

pomocí statistické analýzy. Konkrétně jsem pouţil metodu časových řad, kterou jsem 

aplikoval na všechny zvolené ekonomické ukazatele podniku a následně provedl 

prognózu pro rok nadcházející. Aby bylo moţné vůbec tyto cíle provést, musel jsem 

nejprve na začátku práce obecně popsat jednotlivé teoretické postupy, např.: způsob 

zpracovávání pomocí časových řad, pouţití regresní analýzy a význam ekonomických 

ukazatelů, které jsem si zvolil pro svou práci. V další části práce jsem uvedl informace o 

podniku, jejich výrobní sortiment a hlavní konkurenty v oboru. Poté jiţ přišlo na řadu 

samotné zpracovávání jednotlivých ekonomických ukazatelů, u kterých byly vyuţity 

poznatky z teoretické části. Pro kaţdý ukazatel jsem spočítal základní charakteristiky 

časových řad a následně proloţil vývoj ukazatele regresní funkcí, která vytvořila 

linearizovaný trend, přes který bylo moţné vypočítat prognózu na následující rok. Je 

důleţité zmínit, ţe aby tyto prognózy byly co nejpřesnější, je potřeba, aby 

v následujícím roce byly podmínky v podniku pokud moţno neměnné a co nejvíce se 

podobali vývoji, který měly během sledovaného období. V závěru práce jsem provedl 

shrnutí výsledků pro kaţdý ukazatel a okomentoval dosaţené výsledky. 

 

Analyzovaným obdobím v této práci byl časový úsek mezi lety 2007 aţ 2011. Jak je 

moţné vidět z výsledků, hodnoty ukazatelů podniku se nenachází zrovna v dobrých 

hodnotách, avšak je zde vidět pokrok v jednotlivých letech a podle prognóz pro další 

rok by se situace mohla výrazně zlepšit, pokud podnik provede patřičná opatření a 

nenastanou ţádné nečekané změny. Ovšem situace je poměrně sloţitá, jelikoţ vývoj 

trţeb, nákladů a dalších ukazatelů je závislý nejen na samotném podniku ale i na mnoha 

dalších faktorech, které není moţné ovlivnit. Například velmi záleţí na počasí, které 

určuje výši trţeb (dlouhá zima znamená zvýšenou poptávku pro produktech a tím i vyšší 

trţby), dále na cenách prvotních surovin, které jsou podnikem zpracovávány atd. Na 

závěr bych zmínil, ţe pokud se v podniku bude nadále zlepšovat situace tak, jak tomu 

bylo během posledních 5-ti let, hodnoty většiny ukazatelů dosáhnou uspokojivých 

hodnot a podnik tak bude zajímavější pro investory a jeho další růst. 
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PŘÍLOHA Č. 1: Zdrojová data za období 2007 – 2011 

 

Tab. 9: Vybrané poloţky z rozvah a VZZ v tis. Kč (Zdroj: (12), (13), (14), (15) a (16)) 

AGRIMEX, spol. s r.o. 2007 2008 2009 2010 2011 

Aktiva celkem 21 602 22 080 26 564 31 732 24 637 

Vlastní kapitál 2 608 6 269 6 849 6 935 7 033 

Cizí zdroje 18 994 15 811 19 715 24 797 17 604 

Trţby za prodej zboţí 2 033 1 881 1 435 1 605 2 033 

Náklady vynaloţené na prodané zboţí 1 716 1 789 1 134 1 214 1 580 

Výkony 40 662 55 446 69 217 82 621 69 738 

Výkonová spotřeba 37 102 47 092 59 305 73 943 60 250 

Osobní náklady 6 234 6 590 7 014 8 020 6 623 

Daně a poplatky 20 24 32 44 14 

Odpisy DNM a DHM 128 800 1 168 13 1 163 

Trţby z prodeje DM a materiálu 2 718 40 0 29 155 

Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 87 0 0 0 0 

Změna stavu rezerv a oprav. pol. v provoz. 

oblasti 0 0 99 0 0 

Ostatní provozní výnosy 297 0 0 -63 26 

Ostatní provozní náklady 3 390 408 150 382 208 

Provozní výsledek hospodaření -2 966 664 1 750 576 2 114 

Nákladové úroky 448 502 584 245 381 

Ostatní finanční výnosy 105 0 486 31 268 

Ostatní finanční náklady 338 299 1 194 300 868 

Daň z příjmů za běţnou činnost 0 0 3 0 0 

Mimořádné výnosy 187 241 129 27 0 

Mimořádné náklady 181 29 4 3 0 

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) -3 641 74 580 86 1 133 

 

 

 


