
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 
 
 
 

 
FAKULTA PODNIKATELSKÁ 
ÚSTAV FINANCÍ 
 
FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT 
INSTITUTE OF FINANCES 

 
 
 

 
 
 
 
 
POSOUZENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU POMOCÍ 
ANALÝZY ČASOVÝCH ŘAD 

ASSESMENT THE FINANCIAL PERFORMANCE OF COMPANY WITH 
TIME SERIES ANALYSIS 
 
 
 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

 
 
AUTOR PRÁCE    Romana Smékalová 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. Karel Doubravský, Ph. D. 
SUPERVISOR 
 

 

BRNO 2012 

 



Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2011/2012
Fakulta podnikatelská Ústav financí

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Smékalová Romana

Daňové poradenství (6202R006) 

Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a
zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských
studijních programů zadává bakalářskou práci s názvem:

Posouzení finanční výkonnosti podniku pomocí analýzy časových řad

v anglickém jazyce:

Analysis of the Financial Efficiency of a Company Using Time Series

Pokyny pro vypracování:

Úvod
Cíle práce, metody a postupy zpracování
Teoretická východiska práce
Analýza problému
Vlastní návrhy řešení
Závěr
Seznam použité literatury
Přílohy

Podle § 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této

práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení

technického v Brně.



Seznam odborné literatury:

CIPRA, T. Analýza časových řad s aplikacemi v ekonomii. 1. vyd. Praha : SNTL/ALFA, 1986.
245 s. ISBN 99-00-00157-X. 
HINDLS, R., HRONOVÁ, S., SEGER, J. Statistika pro ekonomy. 8. vyd. Praha : Professional
Publishing, 2007. 415 s. ISBN 978-80-86946-43-6. 
KROPÁČ, J. Statistika B. 1. vyd. Brno : VUTFP, 2006. 145 s. ISBN 80-214-3295-0. 
MRKVIČKA, J. Finanční analýza. 2. vyd. Praha : ASPI, 2006. 228 s. ISBN 80-7357-219-2. 
RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi. 3. vyd. Praha : Grada
Publishing, 2010. 139 s. ISBN 978-80-247-3308-1. 
SYNEK, M., KOPKÁNĚ, H., KUBÁLKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza.
1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009. 301 s. ISBN 978-80-7400-154-3. 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Karel Doubravský, Ph.D.

Termín odevzdání bakalářské práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2011/2012.

L.S.

_______________________________ _______________________________
Ing. Pavel Svirák, Dr. doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA

Ředitel ústavu Děkan fakulty

V Brně, dne 30.05.2012



ABSTRAKT 

Práce se zabývá hodnocením firmy, p�i n�mž je p�edevším využito statistických metod. 

Budou zde zpracovány ukazatele finan�ní výkonnosti podniku, jako jsou celkové 

náklady a výnosy, likvidita, rentabilita a Altman�v index. Výsledné údaje se následn�

zobrazí v �asové �ad�, která pom�že objasnit dlouhodobý trend. Z t�chto údaj� se 

stanoví prognóza podniku do budoucna. Výsledek práce tvo�í návrhy doporu�ené 

spole�nosti ke zlepšení její �innosti a postavení na trhu.  

ABSTRACT 

This work deals with the evaluation of the company by using statistical methods. There 

will be processed the financial indicators of business performance, such as total cost, 

total revenues, liquidity, profitability and Altman index of the company. The results will 

be displayed in time series, which will help with clarifying the long-term trend. Of these 

data will be set the prognosis for the future. The thesis concludes with suggestions to 

improve activity of the company and her position in the market. 

KLÍ�OVÁ SLOVA 

�asová �ada, celkové náklady, celkové výnosy, likvidita, rentabilita, první diference. 

KEYWORDS 

Time series, total cost, total revenues, liquidity, profitability, Altman index, first 

differences. 
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ÚVOD 

Bakalá�ská práce se zabývá hodnocením finan�ní situace podniku, k n�muž je využito 

analýzy �asových �ad. Následuje stanovení prognózy pomocí regresní analýzy �i 

metody klouzavých pr�m�r�, která vypoví o dalším nasm�rování podniku. 

V teoretické �ásti jsou nejprve popsány konkrétní finan�ní ukazatele, které budou 

zpracovány v praktické �ásti. Ke zhodnocení podniku z širší perspektivy bylo vybráno 

r�znorodých ukazatel�. Každý z nich vypovídá o konkrétní stránce podniku. Dále 

budou popsány teoretické poznatky o �asových �adách a jejich charakteristikách. 

Následuje upozorn�ní na problémy se srovnatelností �asových �ad, jichž existuje celá 

�ada, a mohou zna�n� ovlivnit pr�b�h �asové �ady. Práce se dále zabývá 

charakteristikou klasického formálního modelu, jeho jednotlivých složek a popisem 

trendu pomocí regresní analýzy. Regresní analýza skýtá mnoho t�chto trend�, mezi 

nejvýznamn�jšími lze uvést lineární trend, parabolický trend a speciální 

nelinearizovatelné funkce. Trend m�že být ur�en i pomocí metody klouzavých pr�m�r�, 

jíž se nej�ast�ji využívá p�i nevyrovnané �asové �ad� s velkými odchylkami. Jako 

poslední teoretická �ást zahrnuje elementární charakteristiky �asových �ad, kam lze 

za�adit pr�m�r �asových �ad, diference �i koeficienty r�stu. 

Následuje p�echod do praktické �ásti bakalá�ské práce, kde jsou zpracovány konkrétní 

finan�ní ukazatele a znázorn�ny v �asové �ad� dlouhé 10 let. Na základ� zobrazení 

�asové �ady v grafu je vybrán ke každému ukazateli nejv�rohodn�jší trend, jímž se 

�asová �ada vyrovná. Tento trend umož	uje zjistit o�ekávané hodnoty ukazatele 

v p�íštích dvou letech. Dle výsledk� bude zhodnocena celková situace podniku a 

navržena ú�inná opat�ení, jimiž by firma mohla p�edejít úpadku, zvýšit své tržby �i 

podíl volných finan�ních prost�edk�. 
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Metody a postupy zpracování 

Bakalá�ská práce hodnotí finan�ní stránku podniku. Problematika spo�ívá ve výb�ru a 

zpracování finan�ních ukazatel�, které jsou pro firmu nejd�ležit�jší a mají vysokou 

vypovídací schopnost. Mezi tyto ukazatele jsou �azeny celkové náklady, celkové 

výnosy, rentabilita celkového kapitálu, b�žná likvidita a Altman�v index. Z t�chto 

ukazatel� bude vytvo�ena �asová �ada, která umožní zobrazit vývoj spole�nosti za 

posledních 10 let. Na základ� zjišt�ného budou vyrovnány hodnoty a stanovena 

prognóza spole�nosti do budoucna.  

Tato prognóza m�že být ur�ena mnoha zp�soby. Jednou z možností je stanovení 

pomocí regresní analýzy, kam lze za�adit regresní p�ímku, klasický lineární model a 

nelineární regresní modely. Regresní analýza se využívá p�edevším u takové �asové 

�ady, kde je zaznamenán ur�itý vývoj, a
 už stálý r�st nebo stálý pokles. Pokud lze 

zpozorovat ustalující se r�st �i pokles, je vhodné pro zjišt�ní prognózy použít nelineární 

regresní modely, které se dále d�lí na linearizovatelné a nelinearizovatelné funkce. Tyto 

modely jsou typické tím, že jejich r�st �i pokles se v �ase snižuje. Pokud jsou v �asové 

�ad� zobrazeny takové hodnoty, které nevykazují stálý vývoj hodnot, je vhodné          

pro jejich vyrovnání použít metodu klouzavých pr�m�r�. Ta však neumož	uje stanovit 

prognózu do budoucna. 

V dnešní dob� je uplatn�ní �asových �ad velmi široké, jelikož pomáhají nejen firmám, 

ale i soukromník�m a jiným subjekt�m zjistit vývoj jejich �innosti. Díky tomuto je 

možné odhadnout, jak se bude spole�nost dále vyvíjet do budoucna. 

Existují takové v�dní obory, ve kterých jsou analýzy �asových �ad pot�ebné k orientaci i 

takové, kde se tyto používají jen �áste�n�. Nejvlivn�jším faktorem, který je rozhodující v 

rozd�lení t�chto dvou oblastí, je ú�ast spole�enských projev�. Protože výkonnost firem je 

tímto faktorem zasažena jen �áste�n�, považují se zde �asové �ady za ú�elné.  

Porozum�ní chování �asových �ad a jejich odhadovaný budoucí vývoj vede k více 

kvalifikovan�jšímu rozhodování. Toto rozhodování pozitivn� ovliv	uje firemní podnik�.
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Cíle práce 

Cílem bakalá�ské práce je vyhodnocení finan�ní pozice podniku a návrhy �ešení ke 

zlepšení situace. Jedná se o cestu ke zjišt�ní, ve kterých oblastech se skrývají problémy 

a kde si firma m�že dovolit riskovat. Další stránkou je doporu�ení, jak získávat nové 

zákazníky a také problematika v�asného splácení pohledávek, což je v sou�asné dob�

otázkou mnoha firem. V tomto ohledu budou firm� doporu�ena jistá opat�ení, kterými 

lze získat finan�ní prost�edky vázané v pohledávkách d�íve. Mezi d�ležité aspekty také 

pat�í úspora náklad� a zvyšování tržeb. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

V teoretické �ásti budou ukázány jednotlivé ukazatele, jejichž využití se posléze projeví 

v �ásti praktické. Dále zde budou vysv�tleny �asové �ady, jejich význam a využití. Bude 

zde také vysv�tleno, s jakými druhy �asových �ad je možné se setkat. �asové �ady však 

vykazují i své problémy a na ty bude v práci poukázáno. Teoretická �ást dále popisuje 

charakteristiky, s jakými se lze u �asových �ad setkat. 

1.1 Finan�ní teorie 

Finan�ní teorie zahrnuje finan�ní ukazatele, které jsou v práci zpracovávány a poslouží 

k hodnocení podniku.  

1.1.1 Celkové náklady 

Jedná se o jeden z nejd�ležit�jších ukazatel�, který má vysokou vypovídací schopnost. 

Náklady mají mnohorozm�rný vliv na chod firmy. Výše celkových náklad� ovliv	uje 

v prvé �ad� zisk spole�nosti, dále výši vyplácených podíl� na zisku a výši dan�

z p�íjm�. Celkové náklady zahrnují veškeré spot�ebované ekonomické zdroje nezbytné 

pro chod podniku. 

Celkové náklady se nej�ast�ji rozd�lují na variabilní a fixní. Fixní náklady se v krátkém 

období nem�ní a vykazují rovnom�rný charakter. Zahrnují nap�íklad nájem, odpisy, 

platy manažer� apod. Pro tyto náklady je charakteristická skoková zm�na, která m�že 

znamenat uzav�ení další smlouvy o pronájmu �i p�ijetí dalších zam�stnanc� ve vedení. 

Pro variabilní náklady je typické, že m�ní v krátkém �ase sv�j charakter. V�tšinou jsou 

závislé na výrobním cyklu. Jedná se o položky p�ímého materiálu, p�ímých mezd �i 

ostatních p�ímých náklad�.  

1.1.2 Celkové výnosy 

Celkové výnosy jsou dalším ukazatelem, který má mnohorozm�rný charakter na chod 

podniku. Jsou v n�m zahrnuty veškeré výnosy firmou vyprodukované. Výnosy mají vliv 

na zisk podniku, vyplacené podíly na zisku, dále ovliv	ují investice firem a výši dan�

z p�íjmu.  
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Nejvýznamn�jší položkou celkových výnos� jsou tržby. Tržby zobrazují výkony, které 

byly firmou vyprodukovány a prodány. M�že se jednat o tržby za vlastní výrobky a 

služby �i tržby získané z obchodní �innosti. Výše tržeb je velmi významnou položkou 

z hlediska podniku, jelikož se od nich odvíjí výše zisku a dále celková �innost podniku. 

1.1.3 Altman�v index  

Altman�v index finan�ního zdraví neboli Z-skóre je typickým p�íkladem souhrnného 

indexu hodnocení podniku. Vychází z propo�tu globálních index�, respektive index�

celkového hodnocení. Výpo�et je stanoven jako sou�et hodnot p�ti b�žných 

pom�rových ukazatel�, jimž je p�i�azena r�zná d�ležitost, z nichž nejv�tší váhu má 

rentabilita celkového kapitálu (5). 

Zám�rem Altmanova modelu je zjišt�ní, jak lze velmi jednoduše odlišit firmy 

bankrotující od firem, u nich je pravd�podobnost úpadku minimální.  

Altman�v index se liší u spole�ností ve�ejn� obchodovatelných na burze od t�ch, jež 

nejsou ve�ejn� obchodovatelné. Odlišnost spo�ívá v hodnotách vah jednotlivých 

pom�rových ukazatel� do Altmanova indexu vstupujících. Zde bude použit Altman�v 

index zpracovaný pro ve�ejn� neobchodovatelnou spole�nost (5). 

� � ������� 	 ��
���� 	 ������ 	 ������ 	 ����
��� (1.1)

kde 

�� �
������������ !�"����#$

%"������&$"&' �
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%"������&$"&'�
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Výsledné skóre je celkovým indexem. Kritérium úsp�šnosti spo�ívá v tom, že �ím v�tší 

vychází Z skóre, tím je podnik finan�n� zdrav�jší. V hodnot� 1,2 se nachází pásmo 

bankrotu. Tedy výsledky nižší než 1,2 znamenají krach spole�nosti, naopak v hodnot�

2,9 se vyskytuje pásmo prosperity. Z-skóre vyšší než 2,9 pro podnik znamená, že je 

prosperující a bankrot zde nehrozí (4). 

Altman�v index je také považován za nejefektivn�jší prost�edek k odhalení 

nep�im��ených úv�rových rizik. Je vhodné konstatovat, že Z-skóre lze použít 

s úsp�chem pouze u firem st�ední velikosti, nebo
 velké firmy v prost�edí �R krachují 

z�ídka a malé neposkytují dostatek informací k provedení této analýzy (5). 

1.1.4 Likvidita 

Likvidita ur�ité složky majetku p�edstavuje vyjád�ení vlastnosti dané složky majetku 

rychle a bez velké ztráty hodnoty se p�em�nit na pen�žní hotovost. Tato vlastnost bývá 

n�kdy ozna�ena jako likvidnost. Naproti tomu likvidita podniku je vyjád�ením 

schopnosti podniku uhradit v�as své platební závazky. Nedostatek likvidity vede 

k tomu, že podnik není schopen využít ziskových p�íležitostí, které se p�i podnikání 

objeví nebo není schopen hradit své b�žné závazky, což m�že vyústit v platební 

neschopnost a vést k bankrotu (5).  

K hodnocení likvidity je pot�ebné zaujmout postoj vzhledem k r�zným cílovým 

skupinám, které budou využívat výsledky finan�ní analýzy. Každá z cílových skupin 

totiž preferuje jinou úrove	 likvidity. Pro management podniku m�že nedostatek 

likvidity znamenat snížení ziskovosti, nevyužití p�íležitostí, ztrátu kontroly nad 

podnikem, �áste�nou nebo celkovou ztrátu kapitálových investic. Vlastníci preferují 

spíše nižší úrove	 likvidity, nebo
 ob�žná aktiva p�edstavuje neefektivní vázanost 

finan�ních prost�edk�, což m�že snižovat rentabilitu vlastního kapitálu.  V��itelé 

podniku spojují nedostatek likvidity s odkladem inkasování úrok� a jistiny. Ve velmi 

podobné situaci se nacházejí zákazníci a dodavatelé, nebo
 snížená likvidita m�že vést 

k omezenosti nebo nemožnosti plnit smlouvy a v kone�ném d�sledku dochází ke ztrát�

vztah� (5). 
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Likvidita je velmi d�ležitá z hlediska finan�ní rovnováhy firmy, nebo
 jen dostate�n�

likvidní podnik je schopen dostát svým závazk�m. Na druhou stranu p�íliš vysoká míra 

likvidity je nep�íznivým jevem pro vlastníky podniku, protože finan�ní prost�edky jsou 

vázány v aktivech, které nepracují ve prosp�ch výrazného zhodnocování finan�ních 

prost�edk�. Je tedy pot�eba hledat vyváženou likviditu, která zaru�í jak dostate�né 

zhodnocení prost�edk�, tak i schopnost dostát svým závazk�m (5). 

Okamžitá likvidita 

9"�'6��#�$�"��-��� � ��5����é��$��&7 í�������&-"1
-$451����"�'ž��4���$�� ���í 8 (1.2)

Okamžitá likvidita bývá ozna�ována jako likvidita 1. stupn� nebo také „cash ratio“ a 

p�edstavuje to nejužší vymezení likvidity. Vstupují do ní jen ty nejlikvidn�jší položky 

z rozvahy. V t�chto položkách jsou obsaženy peníze na b�žném ú�t�, jiných ú�tech �i 

v pokladn�, ale také voln� obchodovatelné cenné papíry a šeky (tedy ekvivalenty 

hotovosti). Pro okamžitou likviditu platí doporu�ovaná hodnota v rozmezí 0,9 – 1,1. Pro 

�eskou republiku bývá toto pásmo rozši�ováno v dolní mezi, kde n�které prameny 

uvádí hodnotu 0,6. U okamžité likvidity navíc platí, že nedodržení p�edepsaných hodnot 

ješt� nemusí znamenat finan�ní problémy firmy, jelikož i ve firemních podmínkách se 

�asto vyskytuje využití ú�etních p�etažk�, kontokorent�, které nemusí být patrné p�i 

použití údaj� z rozvahy. Z tohoto d�vodu se doporu�uje podrobn�jší analýza 

krátkodobých zdroj� financování (5). 

Pohotová likvidita 

:�5����#�$�"��-��� � ;�7/6 #��"����� < �.#��71=
�"�á�"�-�7é�-$451 8 (1.3)

Pohotová likvidita je ozna�ena jako likvidita 2. stupn� nebo také „acid test“. Zde platí, 

že �itatel by m�l být stejný jako jmenovatel, tedy pom�r 1:1, p�ípadn� až 1,5:1. Pro 

tento ukazatel platí, že pokud by byl pom�r 1:1, podnik by byl schopen se vyrovnat se 

svými závazky, aniž by musel prodat své zásoby. Vyšší hodnota je p�íznivá pro v��itele, 

ne však z hlediska akcioná�� a vedení podniku. Zna�ný objem ob�žného majetku 
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vázaný ve form� pohotových prost�edk� p�ináší malý nebo žádný úrok. Nadm�rná výše 

ob�žných aktiv však vede k neproduktivnímu využívání prost�edk� vložených do 

podniku a tak nep�ízniv� ovliv	uje celkovou výnosnost vložených prost�edk� (5). 

B�žná likvidita 

)/6 #�$�"��-��� � �7/6 #��"����
�"�á�"�-�7é�-$4518 (1.4)

B�žná likvidita je též likviditou 3. stupn� nebo také „current ratio“. Zobrazuje, kolikrát 

pokrývají ob�žná aktiva krátkodobé závazky podniku. Vypovídá o tom, jak by byl 

podnik schopen uspokojit své v��itele, kdyby prom�nil veškerá ob�žná aktiva v daném 

okamžiku na hotovostní prost�edky. �ím je hodnota ukazatele vyšší, tím je 

pravd�podobn�jší zachování platební schopnosti podniku. Omezeními tohoto ukazatele 

je fakt, že nep�ihlíží ke struktu�e ob�žných aktiv z hlediska jejich likvidnosti a nebere 

v úvahu strukturu krátkodobých závazk� z hlediska doby splatnosti. Pro b�žnou 

likviditu platí, že hodnoty �itatele jsou k hodnot� jmenovatele v rozmezí 1,5 – 2,5 (5). 

1.1.5 Rentabilita 

Rentabilita je m��ítkem schopnosti podniku vytvá�et nové zdroje, dosahovat zisku 

použitím investovaného kapitálu. Nej�ast�ji se vychází ze dvou základních ú�etních 

výkaz�, a to z výkazu zisku a ztráty a rozvahy, d�kaz je kladen hlavn� na výkaz zisku a 

ztráty. U ukazatele rentability se v �itateli vyskytuje n�jaká položka odpovídající 

výsledku hospoda�ení a ve jmenovateli n�jaký druh kapitálu, respektive tržby. 

Rentabilita zobrazuje ukazatele, které budou nejvíce zajímat akcioná�e a potencionální 

investory (5). 

Rentabilita celkového vloženého kapitálu 

>9% � .��"����.-� / !
��&$"��ý��$�ž& ý�"����á$ ? ������;�@= (1.5)
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M��ením rentability celkového vloženého kapitálu ROA (return of assets) nebo ROI 

(return of investments) je vyjad�ována celková efektivnost firmy, její výd�lková 

schopnost nebo také produk�ní síla (5). 

ROA odráží celkovou výnosnost kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdroj� byly 

podnikatelské �innosti financovány. Ukazatel hodnotí výnosnost celkového vloženého 

kapitálu a je použitelný pro m��ení celkové efektivnosti (5). 

Na celkový vložený kapitál se obvykle nahlíží jako na �ást, která spadá do kategorií 

vykazovaných na stran� aktiv rozvahy, a pod pojmem celkový vložený kapitál jsou 

chápána celková aktiva. Položka celkového vloženého kapitálu je vícemén�

jednozna�ná. Mén� jednozna�ná je položka zisku. Podle toho, jaký zisk vstupuje do 

vzorce, lze provést interpretaci jeho výsledku (5).  

Rentabilita vlastního kapitálu 

>9( � .��"����.-� / !
�$��� í�"����á$ ? ������;��@= (1.6)

M��ení rentability vlastního kapitálu ROE (return of equity) vyjad�uje výnosnost 

kapitálu vloženého akcioná�i �i vlastníky podniku (4). 

Jedná se o ukazatel, pomocí n�hož mohou investo�i zjistit, zda je jejich kapitál 

reprodukován s náležitou intenzitou odpovídající riziku investice. R�st tohoto ukazatele 

m�že znamenat zlepšení výsledku hospoda�ení, zmenšení podílu vlastního kapitálu ve 

firm� nebo pokles úro�ení cizího kapitálu (4).  

1.2 Statistická teorie 

Statistická teorie zahrnuje charakteristiku �asových �ad, jejich rozd�lení a problémy se 

srovnatelností. Pokra�ováním je charakteristika klasického formálního trendu a posléze 

popis trendu pomocí r�zných metod. 
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1.2.1 Pojem �asová �ada 

�asovou �adou se rozumí posloupnost v�cn� a prostorov� srovnatelných dat, která jsou 

uspo�ádána z hlediska �asu z minulosti do p�ítomnosti. Analýzou (p�ípadn� i 

prognózou) �asových �ad je soubor metod, které slouží k popisu t�chto �ad, a p�ípadn� i 

k p�edvídání jejich budoucího chování (2). 

Chronologicky uspo�ádaná data se b�žn� v život� vyskytují, pracuje s nimi b�žn�

fyzika, biologie nebo jsou využívání p�i vývoji meteorologických ukazatel�. Stále 

v�tšího významu však nabývá práce s �asovými �adami v ekonomii. �asové �ady se ve 

velkém m��ítku používají v makroekonomii, kdy se zkoumá nap�. vývoj agregát�

tvorby a užití HDP, inflace a nezam�stnanosti. Dále bývají využívány v dalších díl�ích 

oblastech, jako jsou pen�žní zásoby, vývoj kurz� cizích m�n, ceny akcií na kapitálovém 

trhu �i pr�myslové a stavební produkce (2). 

�asové �ady ekonomických ukazatel� se ur�itým zp�sobem �lení. Rozd�lení 

p�edstavuje vyjád�ení rozdílností v obsahu sledovaných ukazatel�, jež je mnohdy 

doprovázeno i specifickými statistickými vlastnostmi. V d�sledku toho je pak nutné 

volit diferencovan� prost�edky analýzy sloužící k porozum�ní mechanismu, kterým je 

vývoj sledovaného jevu utvá�en. Základní druhy �asových �ad ekonomických ukazatel�

se rozlišují: 

a) podle rozhodného �asového hlediska na �asové �ady intervalové (p�edstavují 

ur�itý interval, tedy delší �asové období) a na �asové �ady okamžikové (�asové 

�ady okamžikových ukazatel�),

b) podle periodicity, s jakou jsou údaje v �adách sledovány, na �asové �ady ro�ní

(n�kdy zvané dlouhodobé) a na �asové �ady krátkodobé (údaje zaznamenávány 

ve �tvrtletních, m�sí�ních, týdenních aj. periodách,

c) podle druhu sledovaných ukazatel� na �asové �ady primárních ukazatel� a na 

�asové �ady sekundárních charakteristik,

d) podle zp�sobu vyjád�ení údaj� na �asové �ady naturálních ukazatel� (hodnoty 

ukazatele vyjád�eny v naturálních jednotkách) a na �asové �ady pen�žních 

ukazatel� (2).
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1.2.2 Srovnatelnost údaj� v �asové �ad�

P�ed použitím �asových �ad k analýze a prognóze údaj� je nutné se p�esv�d�it o tom, 

zda jednotlivé údaje jsou srovnatelné z v�cného, prostorového a �asového hlediska. 

Pokud jde o v�cnou srovnatelnost, je t�eba mít na z�eteli, že �asto stejn� nazývané 

ukazatele nemusí být stejn� obsahov� vymezené. Pokud se v pr�b�hu �asu m�ní 

obsahové vymezení ukazatele, jsou údaje �asové �ady nesrovnatelné a pro další úvahy 

bezcenné. Tento problém nastává u ukazatel�, kde se projevuje velký technický rozvoj, 

tedy nap�. p�i produkci radiop�ijíma�� (2). 

Pod prostorovou srovnatelností se chápe možnost používat údaje v �asových �adách, 

vztahujících se ke stejným geografickým územím. Odlišný ekonomický prostor m�že 

vzniknout zm�nou organiza�ní struktury spole�nosti, tedy nap�. p�echodem na akciovou 

spole�nost s následným osamostatn�ním n�kterých provozoven nebo naopak slou�ením 

pracoviš
, technologickým �i kapitálovým vstupem zahrani�ní firmy �i metodiskými 

p�esuny mezi odv�tvími národního hospodá�ství (2). 

�asová srovnatelnost údaj� tvo�í problém zejména u intervalových ukazatel� �asových 

�ad, jejichž velikost závisí na délce intervalu (2).

Dalším problémem je cenová srovnatelnost údaj� v ekonomické �asové �ad�. V zásad�

je možné pro sestavení delší �asové �ady postupovat dvojím zp�sobem. Lze použít 

b�žných cen a vyjád�it v nich nominální hodnotu ur�itého ukazatele nebo vycházet ze 

stálých cen a takto sestavit �asovou �adu reálných hodnot ukazatele (2). 

1.2.3 Klasický formální model 

Jedná se o popis trendu pohybu (a ne o poznání v�cných p�í�in dynamiky �asové �ady). 

�asová �ada se skládá ze �ty� základní složek, jimiž jsou: 

trend Trt,  

sezónní složka SZrt, 

cyklická složka Crt, 
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reziduální (zbytková, náhodná, iregulární) složka Et. 

Provád�ní rozkladu �asové �ady na tyto složky vede k tomu, že se v jednotlivých 

složkách snadn�ji poda�í identifikovat pravidelné chování �ady než v p�vodní 

nerozložené �ad� (2).  

Trend zobrazuje dlouhodobé zm�ny v pr�m�rném chování �asové �ady. Lze si 

p�edstavit, že trendová složka vzniká v d�sledku p�sobení sil, které p�sobí systematicky 

ve stejném sm�ru. T�mito silami mohou být myšleny nap�. technologické zm�ny ve 

výrob�, zm�ny ve výši p�íjm� obyvatelstva, zm�ny v populaci, r�st trhu, zm�ny 

v požadavcích spot�ebitel� aj (3). 

Sezónní složka odráží periodické zm�ny v �asové �ad�, které se odehrávají v jednom 

kalendá�ním roce a každý rok se opakují. Sezónní zm�ny jsou hlavn� zp�sobeny 

st�ídáním ro�ních období. Pro vyhodnocování sezónní složky jsou vhodná p�edevším 

m�sí�ní nebo �tvrtletní m��ení. Je z�ejmé, že p�i �ast�jších m��eních je sezónní složka 

st�ží popsatelná. Sezónní složka �asto rok od roku m�ní sv�j charakter (3). 

Cyklická složka je považována za nejsporn�jší složku �asové �ady. N�kdy se o ní hovo�í 

jako o fluktuacích okolo trendu, kde se st�ídá fáze r�stu s fází poklesu. Délka 

jednotlivých cykl� je obvykle prom�nlivá a stejn� tak prom�nlivá bývá intenzita 

jednotlivých fází pr�b�hu cyklu. Cyklická složka je �asto d�sledkem vn�jších vliv�, 

n�kdy je ale vytipování jejich p�í�in velmi obtížné (3).  

Reziduální složka zbývá v �asové �ad� po odstran�ní trendu a sezónní i cyklické složky. 

Je tvo�ena fluktuacemi v pr�b�hu �asové �ady, které nemají rozpoznatelný charakter. 

Z tohoto d�vodu se nepo�ítá mezi p�edchozí tzv. systematické složky �asové �ady. 

Reziduální složka pokrývá chyby v m��ení údaj� �asové �ady a n�které chyby, kterých 

se dopouští statistici p�i vlastní analýze �ady. K od�vodn�ní n�kterých statistických 

postup�, které se s �asovou �adou p�i klasické dekompozici provád�jí, se obvykle bere 

reziduální složka jako bílý šum (3).  
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1.2.4 Popis trendu pomocí regresní analýzy 

Regresní analýza je nejpoužívan�jším zp�sobem popisu vývoje �asových �ad, nebo


umož	uje nejen vyrovnání pozorovaných dat �asové �ady, ale také prognózu jejího 

dalšího vývoje. P�i regresní analýze se p�edpokládá, že analyzovanou �asovou �adu lze 

rozložit na trendovou a reziduální složku. Základním problémem je volba vhodného 

typu regresní funkce. Ten se ur�uje z grafického záznamu pr�b�hu �asové �ady nebo na 

základ� p�edpokládaných vlastností trendové složky (3). 

Popis tendence vývoje analyzované �ady je jedním z nejd�ležit�jších úkol� analýzy 

�asových �ad. Výklad bude zam��en na 6 trendových funkcí, které jsou nejvíce 

používány v praktických aplikacích v oblasti analýzy a prognózy �asových �ad. Jedná se 

o lineární trend, parabolický trend, exponenciální trend, modifikovaný exponenciální 

trend, logistický trend a Gompertzovu k�ivku (2). 

Metoda odhadu parametr� trendových funkcí 

Nejjednodušší a nejpoužívan�jší metodou odhadu parametrových funkcí je metoda 

nejmenších �tverc�, která se používá pouze tehdy, když zvolená trendová funkce je 

lineární. Tato metoda pomáhá minimalizovat rozptyl reziduální složky, je pom�rn�

jednoduchá, numericky snadná a navazuje na n�která kritéria výb�ru vhodného modelu 

trendu, která jsou založena na sou�tu �tverc� reziduí (2). 

Metoda nejmenších �tverc� spo�ívá v tom, že za “nejlepší” jsou považovány 

koeficienty b1 a b2, minimlizující funkci S(b1,b2), která je vyjád�ena p�edpisem:  

A;B�� B�= �C;
D

EF�
GE < B� < B�HE=�8 (1.7)

Funkce S(b1,b2) je rovna sou�tu kvadrát� odchylek nam��ených hodnot yi. 

Hledané odhady b1 a b2 koeficient� �1 a �2 regresní p�ímky pro zadané dvojice (xi,yi) se 

ur�í výpo�tem první parciální derivace funkce S(b1,b2) podle prom�nných b1 resp. b2 a 

získané parciální derivace budou rovny nule. Z toho vznikají rovnice 
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IA
IB� � C�;GE < B� < B�HE= ? ;<�= � ��

D

EF�
 (1.8)

IA
IB� � C�;GE < B� < B�HE= ? ;<HE= � �8

D

EF�

  

Po úprav� vzniká soustava normálních rovnic, z níž se vypo�ítají koeficienty b1 a b2:  

B� �
J HEGE < KHLGMDEF�
J HE� < KHL�DEF�

� B� � GM < B�HL8 (1.9)

Z uvedených šesti funkcí je touto metodou možné získat parametry lineární a 

parabolické trendové funkce. Je nutné upozornit, že tato metoda nemá dobré statistické 

vlastnosti, protože nedává ani zkreslené ani konzistentní odhady parametr�. Tyto 

odhady je vhodné považovat pouze za po�áte�ní. 

Lineární trend 

Jedná se o nejpoužívan�jší typ trendové funkce. Je možné jej použít vždy, kdy je 

pot�eba alespo	 orienta�n� ur�it sm�r vývoje analyzované �asové �ady. V ur�itém 

omezeném �asovém interval m�že sloužit jako vhodná aproximace jiných trendových 

funkcí.  Lineární trend je vyjád�en ve tvaru 

+�� � �NO �	 �N��� (1.10)

kde �0 a �1 jsou neznámé parametry a t = 1, 2, …, n je �asová prom�nná (2). 

Parabolický trend 

Jedná se o pom�rn� �asto používaný typ trendové funkce. Tato lineární funkce je  

lineární co se tý�e parametr�. K odhadu parametr� je tedy použita metoda nejmenších 

�tverc�. Parabolický trend má podobu: 
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+� � �NO �	 �N��� 	 �N���� (1.11)

kde �0, �1 a �2 jsou neznámé parametry a t = 1, 2, …, n je �asová prom�nná (2). 

Exponenciální trend 

Exponenciální trend má podobu 

PQ ��ROR�Q� (1.12)

kde �0 a �1 jsou neznámé parametry a t = 1, 2, …, n je �asová prom�nná. 

Jelikož funkce není z hlediska parametr� lineární, nelze k odhadu parametr� použít 

metodu nejmenších �tverc�. K po�áte�nímu odhadu se proto používá r�zných metod, 

nej�ast�ji metody linearizující transformace a metody vybraných bod� (2). 

Modifikovaný exponenciální trend 

Modifikovaný exponenciální trend je ve tvaru: 

PQ � �S� 	�ROR�Q8 (1.13)

Tento typ trendové funkce mám ve vývoji asymptotu. Používá se hlavn� v situacích, 

kdy podíly sousedních hodnot prvních diferencí údaj� analyzované �ady yt, t = 1, 2, …, 

n, jsou p�ibližn� konstantní, tzn. že setrvávají kolem ur�ité hodnoty. Odhad parametr� S, 

RO a R�Q této funkce se díky absolutnímu �lenu zna�n� komplikuje a není možné p�ímo 

použít metodu nejmenších �tverc� (2). 

Logistický trend  

Logistická funkce je odvozena jako k�ivka vyjad�ující biologický r�st populací za 

podmínek omezených zdroj�. V ekonomické oblasti se tato k�ivka za�ala používat 

v modelech poptávky po produktech dlouhodobé spot�eby a nyní se s úsp�šností 

používá p�i modelování vývoje, výroby a prodeje n�kterých druh� výrobk�. Pat�í mezi 
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trendové funkce s kladnou horní asymptotou a jedním inflexním bodem. Vymezuje na 

�asové ose p�t základních vývojov� odlišných fází cyklu. Cyklem se rozumí �asové 

období od prosazení nových sil až do jejich zániku, kdy jsou vyst�ídány novými silami 

na kvalitativn�jší úrovni. 

Jednotlivé fáze lze charakterizovat takto: 

1. fáze – období, kdy se za�ínají formovat nové progresivní síly, jejich prosazování 

zbrž�ují p�vodní, ne zcela p�ekonané síly 

2. fáze – období, kdy se nové progresivní síly za�ínají pln� prosazovat a siln� ovliv	ují 

další vývoj, tempo vývoje se v této fázi zna�n� urychluje 

3. fáze – období, kdy nové progresivní síly zcela ovládají další vývoj, ale už se objevují 

i síly opozi�ní, které tlumí jejich ú�inek. Vývoj v této fázi nabývá lineárního charakteru. 

4. fáze – období, kdy opozi�ní síly postupn� nabývají trvalou p�evahu nad dosavadními 

silami, které pozbyly svoji progresivnost, �ímž se vývojové tendence podstatn�

zpomalují. 

5 – fáze – poslední fáze cyklu, kdy opozi�ní síly nabyly rozhodující p�evahu a zcela 

utlumily vývoj dosavadních sil. 

S podobným vývojem se lze v praxi setkat konkrétn� nap�. v managementu inovací. 

Logistický trend zde m�že vhodn� simulovat d�ležitá stádia ekonomické životnosti 

inovovaného �i nového výrobku. Ten postupn� p�echází od po�áte�ních vývojových 

fází (uvád�ní na trh, vliv reklamy, segmentace trhu atd.) p�es r�st trhu a stadium zralosti 

až po období poklesu nebo stagnace tohoto produktu na trhu. 

Logistickou funkci lze vyjád�it ve tvaru: 

PQ �
S

� 	 RO 	 R�Q8 (1.14)

Pro výpo�et logistické funkce lze využít více vzorc�, avšak p�i použití jakéhokoliv tvaru 

si logistická funkce vždy zachová sv�j charakteristický pr�b�h ve tvaru písmene S (2). 
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1.2.5 Metoda klouzavých pr�m�r�

Metody klouzavých pr�m�r� jsou využívány pro popis trendu v �asové �ad�, který m�ní 

v �ase sv�j charakter a pro jehož popis nelze použít vhodnou matematickou funkci. 

Podstata vyrovnání pomocí klouzavých pr�m�r� spo�ívá v tom, že posloupnost 

empirických pozorování je nahrazena �adou pr�m�r� vypo�ítaných z t�chto pozorování. 

Každý z t�chto pr�m�r� tedy reprezentuje ur�itou skupinu pozorování. Název klouzavé 

pr�m�ry spo�ívá v tom, že p�i postupném výpo�tu pr�m�r� se klouže vždy o jedno 

pozorování dop�edu, p�i�emž první pozorování z té skupiny, z níž je pr�m�r po�ítán, se 

vypouští. Velmi d�ležitou poznámkou je stanovení po�tu pozorování, z nichž jsou 

jednotlivé klouzavé pr�m�ry po�ítány. Tento po�et pozorování se nazývá klouzavá �ást

období interpolace a zna�í se symbolem m = 2p + 1, kde m < n, kde n je celkový po�et 

pozorování analyzované �ady. Klouzavou �ástí období interpolace se rozumí �asový 

interval ur�ité délky, který se posunuje po �asové ose vždy o jednotku (2). 

Volba délky klouzavé �ásti období interpolace je obtížná a nelze ji stanovit exaktními 

statistickými postupy. Bývá zjiš
ována na základ� v�cné analýzy zkoumaného 

ekonomického jevu (2). 

Jednotlivé klouzavé �ásti se nejsnadn�ji symbolizují jejich st�edními body. Pokud m 

bude liché �íslo, pak p = (m-1)/2 je �íslo sudé. St�edním bodem první klouzavé �ásti je 

proto v po�adí (p+1)-ní bod, protože p�ed ním a za ním leží vždy po p �asových bodech. 

Zp�sob�, jakými lze uvnit� dané klouzavé �ásti konstruovat její pr�m�r, je více (2).  

Prosté klouzavé pr�m�ry 

Na klouzavých �ástech o rozsahu m = 2p+1, p = 1, 2, …,n je definován lineární trend. 

Je-li vyrovnaná �asová �ada rozd�lena na jednotlivé klouzavé �ásti, musí se pro každou 

z nich zavést nová �asová prom�nná. Je-li používána v celé �asové �ad� prom�nná t = 1, 

2, …, n, st�ední body jednotlivých klouzavých �ástí mohou být identifikovány ve form�

t = p+1, p+2, …, n-p. Nová �asová �ada je definována jako posloupnosti i = -(p-j), j = 0, 

1, …, 2p (2). 

Pak lineární trend, použitý k vyrovnání jednotlivých klouzavých �ástí, se zapíše jako: 
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PET � ROQ 	 R�QU� U � V 	 �� V 	 ��W � K < V. 

Odhady parametr� �0t a �1 se zjistí pomocí metody nejmenších �tverc�, což vede 

k normálním rovnicím 

C GQ�E
X

EFYX
� ZBOT 	 B�[ C U�

X

EFYX

C UGQ�E
X

EFYX
� BO[ C U 	 B�[ C U�8

X

EFYX

X

EFYX

(1.15)

Protože celý princip tohoto zp�sobu vyrovnání je založen na myšlence nahradit vždy 

p�íslušnou klouzavou �ást pr�m�rem, sta�í se omezit p�i �ešení normálních rovnic na 

odhad parametru b0r, který p�edstavuje odhad trendové funkce, p�íslušející st�ednímu 

bodu p�íslušné klouzavé �ásti. Jelikož pomocná �asová prom�nná i spl	uje požadavek, 

vznikne �ešení 

BO[ � GMQ �
�
Z C GQ�E �

GQYX 	 GQYX\� 	]	 GQ\X
Z

X

EFYX
� (1.16)

což je prostý klouzavý pr�m�r (2). 

1.2.6 Elementární charakteristiky �asových �ad 

Obvykle prvním úkolem �asové �ady je získat orienta�ní p�edstavu o charakteru 

procesu, který tato �ada vyjad�uje. Pomocí vizuálního rozboru grafického záznamu 

pr�b�hu �asové �ady je možné rozpoznat nap�. dlouhodobou tendenci v pr�b�hu �ady �i 

n�které se pravideln� opakující zm�ny. Tato analýza však není posta�ující k poznání 

hlubších souvislostí a mechanism� procesu a neumož	uje p�ehledným zp�sobem popsat 

jeho vlastnosti (2).  
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K elementárním charakteristikám jsou �azeny diference r�zného �ádu, tempa a pr�m�rná 

tempa r�stu (2). 

Pr�m�r intervalové �ady 

Pr�m�r intervalové �ady, ozna�ený GM, se vypo�ítá pomocí vzorce 

GM � �
KCGE

D

EF�
� (1.17)

jedná se o aritmetický pr�m�r hodnot �asové �ady v jednotlivých intervalech. (3) 

První diference 

První diference se vypo�ítá jako rozdíl dvou po sob� jdoucích hodnot �asové �ady. 

^E;G= � GQ<GQY�� (1.18)

První diference vyjad�ují p�ír�stek hodnoty �asové �ady, tzn. o kolik se zm�nila její 

hodnota v ur�itém období oproti období bezprost�edn� p�edcházejícímu. Pokud první 

diference kolísají kolem konstanty, znamená to, že sledovaná �asová �ada má lineární 

trend, tedy její vývoj lze popsat p�ímkou (2). 

Koeficient r�stu 

Koeficient r�stu charakterizuje rychlost r�stu �i poklesu hodnot �asové �ady. Vypo�ítá 

se jako pom�r dvou po sob� jdoucích hodnot �asové �ady pomocí vzorce: 

_E;G= �
GE
GEY�8 (1.19)

Koeficient r�stu vyjad�uje, kolikrát se zvýšila hodnota �asové �ady v ur�itém okamžiku 

oproti ur�itému okamžiku bezprost�edn� p�edcházejícímu (3). 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 

Úvodem své praktické �ásti chci poznamenat, že jsem se pokoušela mnoha zp�soby 

vyrovnat data jednotlivých níže uvedených ukazatel� a vždy jsem vybrala takovou 

variantu, která nejvíce odpovídá realit�.  

Dále upozor	uji na to, že prognóza bude vždy stanovena pro rok 2011 i rok 2012 

z d�vodu, že spole�nost zve�ejnila pouze výkazy do roku 2010. 

2.1 P�edstavení spole�nosti 

Obchodní firma:  M.K.R. PLUS /M.K.R. +/, spol. s r.o. 

Sídlo:    Záb�eh, Sokolská �. 11, �. popisné 83, PS� 789 01 

Právní forma:   spole�nost s ru�ením omezeným 

P�edm�t podnikání:  - obchodní �innost - koup� zboží za ú�elem jeho dalšího   

      prodeje a prodej 

- kovovýroba v rozsahu živnosti volné 

Základní kapitál:  120 000 K�

Jednání za spole�nost: Jednatelé jsou statutárním orgánem spole�nosti a 

spole�nost budou zastupovat vždy nejmén� t�i jednatelé 

spole�nosti (7). 

2.1.1 P�edm�t �innosti 

Firma M.K.R. PLUS, s. r. o. se zabývá výrobou pružin, které tvo�í sou�ást matrací. 

Spole�ností je nabízeno celkem široké spektrum výrobk�, mezi n�ž pat�í zdravotní 

matrace z r�zných druh� materiálu. T�mito materiály jsou pam�
ová p�na, studená RH 

p�na, latex, ov�í rouno s kokosem a p�na. Další nabídku tvo�í zdravotní pružinové 

matrace mnoha druh�. Je zde také možnost zakoupení matrací ur�ených pro psy (6). 
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2.1.2 Certifikát 

Spole�nost vlastní dva certifikáty, jimiž získává podporu normy �SN EN ISO 

9001:2009. První certifikát je vystaven na návrh, výrobu a prodej matrací, druhý se týká 

výroby a prodeje pružin v�etn� pružinových jader do matrací. Tyto certifikáty dávají 

osv�d�ení o kvalit� výrobk� produkovaných spole�ností (6). 

2.1.3 Propagace 

Spole�nost M.K.R. PLUS má z�ízeny webové stránky, jež mají kvalitní provedení a 

nechybí zde e-shop. Je zde nabídnuto celkem široké spektrum výrobk�. Firma se snaží 

svým zákazník�m maximáln� vyhov�t, proto nabízí možnost si vytvo�it svou vlastní 

matraci s originálními parametry se zvolenou délkou, ší�kou, výškou a originálními 

materiály. Na webových stránkách je dob�e popsáno složení a provedení matrací v�etn�

použitých materiál�.  Další formou propagace spole�nosti je bilboard, který má umíst�ní 

p�ímo na budov� firmy (6). 

2.2 Výsledky analýzy jednotlivých ukazatel�

V následujícím textu budou zpracovány jednotlivé ukazatele, jež vyhodnocují finan�ní 

stránku podniku.  

2.2.1 Celkové náklady 

Prvním sledovaným ukazatelem jsou celkové firemní náklady sledované za jednotlivé 

kalendá�ní roky.  

Hodnoty celkových náklad�

V následující tabulce jsou zobrazeny celkové náklady spole�nosti v letech 2001 – 2010 

(v tis. K�).  Ve t�etím sloupci zaznamenáváme výši celkových náklad�, �tvrtý sloupec 

zobrazuje 1. diferenci, která nám �íká, o kolik tisíc K� se náklady zm�nily 

v jednotlivých letech. Pátý sloupec zobrazuje, kolikrát se náklady zvýšily �i snížily 

oproti minulému období a v posledním sloupci jsou vyobrazeny vyrovnané hodnoty. 

Tab. 1: Výše celkových náklad� v tis. K� (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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i rok yi 

(tis. K�)

1di(y) 

(tis. K�)

ki(y) 

(bezrozm�rn

á veli�ina)

àb
(tis. K�) 

1 2001 129 104 - - - 

2 2002 130 200 1 096 1,01 - 

3 2003 130 444 244 1,00 - 

4 2004 158 767 28 323 1,22 - 

5 2005 168 238 9 471 1,06 161 222,53 

6 2006 134 847 -33 391 0,80 142 085,06 

7 2007 124 757 -10 090 0,93 125 219,23 

8 2008 113 763 -10 994 0,91 110 355,42 

9 2009 92 184 -21 579 0,81 97 255,97 

10 2010 88 901 -3 283 0,96 85 711,47 

Následující graf zobrazuje vývoj celkových náklad� v jednotlivých obdobích. Jelikož se 

jedná o hodnoty zjiš
ované ke konci ú�etního období, zvolila jsem pro jejich zobrazení 

sloupcový graf. 

Graf 1: Celkové náklady v tis. K� (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jak lze vy�íst z grafu, vývoj celkových náklad� je zna�n� nesourodý. Firma do roku 

2006 vzr�stala, a poté je vid�t stálý pokles celkových náklad�. Pro zajímavost jsem do 

grafu p�idala i pr�m�rnou hodnotu celkových náklad� v letech 2001 - 2010. Pokles 
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v roce 2006 je zp�soben menším po�tem požadovaných zakázek. Snížení lze pozorovat 

ve v�tšin� nákladových položek i v mzdových nákladech, došlo tedy k propoušt�ní 

zam�stnanc�. Od roku 2006 se projevuje sestupný vývoj náklad�, což je zp�sobeno 

poklesem zakázek. 

Vyrovnání celkových náklad�  

K nejreáln�jšímu zobrazení trendu vývoje náklad� poslouží regresní analýza, konkrétn�

exponencionální trend, jelikož od roku 2006 mají náklady lineární klesající trend. Není 

však vhodné srovnat hodnoty pomocí regresní p�ímky, jelikož by to vedlo k velkému 

poklesu náklad� a p�edpov�� by nebyla reálná. K tomu, abych co nejlépe zachytila 

budoucí vývoj náklad�, budou na grafu zobrazeny hodnoty od zlomového roku 2005. 

S pomocí výpo�tu metodou nejmenších �tverc� byly zjišt�ny koeficienty b1 a b2, ke 

zjišt�ní kone�ného tvaru bylo nutné hodnoty celkových náklad� nejprve zlogaritmovat. 

Koeficient b1 jsem dále p�evedla umocn�ním Eulerova �ísla na b1. Následující výpo�et 

tedy zobrazuje vyrovnané hodnoty exponenciálním trendem: 

cd;�= � �
�����ef ? &YO���g��hi�?;jY�OO�=� "-&�� � ���f�W �����8

Na grafu jsou modrou �arou zachyceny skute�né celkové náklady v letech 2005 – 2010. 

Hn�dá p�ímka pak zachycuje vyrovnané hodnoty pomocí lineárního trendu. Dv� hn�dé 

zna�ky pak znamenají vypo�ítanou prognózu v letech 2011 a 2012. 
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Graf 2: Celkové náklady srovnané lineárním trendem (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Prognóza 

K tomu, abych stanovila prognózu vývoje celkových náklad�, byla použita metoda 

nejmenších �tverc� následn� p�evedená na linearizovatelný tvar a výpo�et vypadal 

následovn�: 

kd;����= � �
�����ef ? lYO���g�?;�O��Y�OO�= � �f�f��

kd;����= � �
�����ef ? lYO���g�?;�O��Y�OO�= � ee�f��8

V roce 2011 jsou tedy o�ekávány celkové náklady ve výši 75 537 tis. K�, v roce 2012 se 

pak odhadují ve výši 66 571 tis. K�. 

2.2.2 Celkové výnosy 

Druhý ukazatel, kterým se budu zabývat, se nazývá celkové výnosy zjiš
ované za 

jednotlivé kalendá�ní roky.  

Hodnoty celkových výnos�

V následující tabulce jsou zobrazeny celkové výnosy spole�nosti zjiš
ované od roku 

2001 do roku 2010. Ve t�etím sloupci se vyskytují hodnoty celkových výnos�

v jednotlivých letech, �tvrtý sloupec prezentuje hodnoty p�ír�stk�, p�ípadn� úbytk�
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oproti minulým letem. V pátém sloupci je zobrazen násobek zm�ny celkových výnos�

oproti minulému roku, šestý sloupec pak zachycuje vyrovnané hodnoty. 

Tab. 2: Výše celkových výnos� v tis. K� (Zdroj: Vlastní zpracování) 

i rok yi 

(tis. K�) 

1di(y) 

(tis. K�) 

ki(y) 

(bezrozm�rná 

veli�ina) 

àb
(tis. K�) 

1 2001 135 831 - - - 

2 2002 137 153 1 322 1,01 - 

3 2003 133 276 -3 877 0,97 - 

4 2004 155 649 22 373 1,17 - 

5 2005 169 280 13 631 1,09 162 102,51

6 2006 135 393 -33 887 0,80 142 819,34

7 2007 125 444 -9 949 0,93 125 830,03

8 2008 114 307 -11 137 0,91 110 86171 

9 2009 92 445 -21 862 0,81 97 673,98 

10 2010 89 349 -3 096 0,97 86 055,01 

Následující graf zachycuje vývoj celkových výnos� v letech 2001 – 2010. Pro jejich 

zobrazení jsem vybrala sloupcový graf. Pro zajímavost jsem do grafu p�idala také 

pr�m�r �asové �ady. 

Graf 3: Celkové výnosy (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Z výše uvedeného grafu vidíme, že firma se do roku 2005 rozr�stala. Posléze však její 

výnosy za�aly klesat. V roce 2006 se celkové výnosy snížily dost razantním zp�sobem. 

Prudký pokles výnos� p�isuzuji d�sledku poklesu požadovaných zakázek a následnému 

p�sobení finan�ní krize.  

Vyrovnání celkových výnos�

Pro nejlepší zachycení vývoje celkových výnos� jsem zvolila op�t exponenciální 

funkci. Jelikož se výnosy snižují až od roku 2006, stejn� jako u náklad�, budu pro vývoj 

vyrovnávat hodnoty až od roku 2005. Hodnoty byly vyrovnány metodou nejmenších 

�tverc� a posléze p�evedeny na linearizovatelnou funkci. Pomocí následujícího výpo�tu 

byly vyrovnány hodnoty celkových výnos�: 

cd;�= � �
��
���e ? &YO���gg?;jY�OO�=� "-&�� � ���f�W �����8

Na následujícím grafu jsou spojnicovým grafem zachyceny hodnoty celkových výnos�, 

hn�dá p�ímka pak zobrazuje vyrovnané hodnoty lineárním trendem a dv� zna�ky 

o�ekávanou hodnotu celkových výnos� v letech 2011 a 2012. 

Graf 4: Celkové výnosy srovnané lineárním trendem (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Prognóza 

Ke zjišt�ní výše celkových výnos� v roce 2011 a 2012 op�t poslouží metoda nejmenších 

�tverc� následn� p�evedená na linearizovatelný tvar: 

kd;����= � �
��
���e ? lYO���gg?;�O��Y�OO�= � �f�
�
�

kd;����= � �
��
���e ? lYO���gg?;�O��Y�OO�= � ee����8

V roce 2011 je o�ekávaná výše celkových výnos� 75 818 tis. K�, v roce 2012 pak 

66 799 tis. K�.  

2.2.3 Altman�v index 

Další ukazatel, kterým se zde budu zabývat, se nazývá Altman�v index zjiš
ovaný 

v letech 2001 – 2010. Altman�v index se používá p�i m��ení celkové výkonnosti firmy. 

Pomocí n�j je zjiš
ováno, zda firm� nehrozí úpadek. 

Hodnoty Altmanova indexu 

Následující tabulka zobrazuje ve t�etím sloupci jednotlivé hodnoty Altmanova indexu, 

ve �tvrtém pak rozdíly hodnot oproti lo	skému roku. V pátém sloupci je zachycen 

násobek hodnoty oproti minulému roku. Poslední sloupec zachycuje hodnoty 

Altmanova indexu vyrovnané metodou klouzavých pr�m�r�.  
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Tab. 3: Hodnoty Altmanova indexu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

i rok yi 

(bezrozm�rn

á veli�ina)

1di(y) 

(bezrozm�rn

á veli�ina)

ki(y) 

(bezrozm�rná 

veli�ina)

mab
(bezrozm�rn

á veli�ina)

1 2001 3,2166 - - 3,2191 

2 2002 3,1890 -0,0276 0,9914 3,1790 

3 2003 2,7064 -0,4826 0,8487 2,7214 

4 2004 2,5080 -0,1984 0,9267 2,7229 

5 2005 3,1575 0,6495 1,2590 2,8545 

6 2006 2,7109 -0,4466 0,8586 2,8941 

7 2007 2,7593 0,0484 1,0179 2,7330 

8 2008 2,7569 -0,0023 0,9992 2,7219 

9 2009 2,4642 -0,2927 0,8938 2,4875 

10 2010 2,0502 -0,4140 0,8320 2,0444 

Následující graf zachycuje vývoj Altmanova indexu v letech 2001 – 2010. I zde je 

zobrazen pr�m�r �asové �ady.  

Graf 5: Altman�v index (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Po�áte�ní hodnoty jsou velmi p�íznivé. Jelikož šedá zóna tohoto indexu se pohybuje 

v intervalu n���o ���p, a Altman�v index byl vyšší než 3, jednalo se o silnou zdravou 

spole�nost. Tyto hodnoty však bohužel za�aly klesat, zvláš
 b�hem posledních t�í let. 

Spole�nost se tedy již pohybuje v šedé zón�, stále jí však nehrozí bankrotní nebezpe�í.  
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Vyrovnání hodnot Altmanova indexu 

Jelikož hodnoty Altmanova indexu nezobrazují stálý trend, rozhodla jsem se je vyrovnat 

pomocí metody klouzavých pr�m�r�. Jelikož však tato metoda neumož	uje 

prognózovat další vývoj indexu, vyrovnám poslední hodnoty regresní p�ímkou. Od roku 

2008 je vid�t, že se Altman�v index snižuje.  

Na následujícím grafu je modrou �arou zobrazen vývoj Altmanova indexu, hn�dá pak 

zachycuje vyrovnání metodou klouzavých pr�m�r� a dv� hn�dé zna�ky zachycují vývoj 

Altmanova indexu v letech 2011 a 2012. 

Graf 6: Altman�v index vyrovnaný metodou klouzavých pr�m�r� (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Prognóza 

Jelikož je Z-skóre vyrovnáno klouzavými pr�m�ry, posunujeme se vždy po t�ech 

hodnotách dop�edu až ke kone�ným t�em dat�m. Poslední t�i hodnoty jsou sestupné, 

index se zde snižoval. Rozhodla jsem se tedy stanovit prognózu pomocí regresní 

p�ímky, kde budou vystupovat pouze data z posledních t�í let.  
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Pomocí metody nejmenších �tverc� byly vyrovnány hodnoty Altmanova indexu takto: 

q;�= � ���� < ��f�f;� < ����=� "-&�� � ���
����������8

Metoda nejmenších �tverc� mi také umožnila zjistit o�ekávanou hodnotu Altmanova 

indexu následovn�: 

q;����= � ���� < ��f�f;���� < ����= � �����

q;����= � ���� < ��f�f;���� < ����= � ��e8

V roce 2011 je o�ekáván Altman�v index ve výši 1,72. Tato hodnota již není zcela 

p�íznivá. �íslo ješt� spadá do šedé zóny, kdy spole�nosti p�ímo nehrozí bankrotní 

nebezpe�í. Jedná se však o �íslo blízké 1,2. Hodnota nižší je již spole�nosti p�ímou 

hrozbou krachu. V roce 2012 se bohužel o�ekává hodnota ješt� nižší, a to 1,36. Tato 

hodnota je již velmi blízko hranici, kdy firm� hrozí úpadek. 

2.2.4 B�žná likvidita 

Dalším ukazatelem zde zpracovaným je b�žná likvidita zobrazená v letech 2001 – 2010. 

Hodnoty b�žné likvidity 

V tabulce jsou zaznamenány ve t�etím sloupci hodnoty b�žné likvidity v jednotlivých 

letech, �tvrtý sloupec zachycuje rozdíl oproti minulému roku, v pátém je zobrazeno, 

kolikrát se b�žná likvidita zvýšila �i snížila oproti minulému roku a v šestém sloupci 

jsou zaznamenány vyrovnané hodnoty metodou klouzavých pr�m�r�. 
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Tab. 4: Hodnoty b�žné likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování) 

i rok yi 

(bezrozm�rná 

veli�ina)

1di(y) 

(bezrozm�rná 

veli�ina) 

ki(y) 

(bezrozm�rná 

veli�ina) 

mab
(bezrozm�rná 

veli�ina)

1 2001 1,3698 - - 1,3477 

2 2002 1,2944 -0,0755 0,9449 1,3827 

3 2003 1,5775 0,2831 1,2187 1,4450 

4 2004 1,2884 -0,2891 0,8168 1,3195 

5 2005 1,0419 -0,2466 0,8086 1,0927 

6 2006 1,0895 0,0476 1,0457 1,0525 

7 2007 1,0901 0,0006 1,0005 1,1063 

8 2008 1,1345 0,0444 1,0407 1,1138 

9 2009 1,1247 -0,0098 0,9914 1,1385 

10 2010 1,2041 0,0794 1,0706 1,2007 

Následující graf zachycuje vývoj hodnot b�žné likvidity od roku 2001 do roku 2010. 

Pro zajímavost jsem do grafu p�idala také pr�m�rnou hodnotu likvidity t�etího stupn�

v letech 2001 – 2010. 

Graf 7: B�žná likvidita (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Jak si lze všimnout z grafu, vývoj b�žné likvidity je zna�n� nesourodý. Hodnoty b�žné 

likvidity by se m�ly pohybovat v pásmu n��fo ��fp. Dosáhnout této hodnoty se 

spole�nosti poda�ilo pouze v roce 2003. P�íhodn� v roce 2005, kdy byly celkové výnosy 
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i náklady nejvyšší, je hodnota b�žné likvidity nízká. Dobrým znamením je, že likvidita 

od tohoto roku vzr�stá, lze tedy v budoucnu o�ekávat její další r�st. Dalším pozitivem 

je, že hodnoty jsou vyšší než 1, jelikož hodnoty nižší jsou považovány za nep�ijatelné.  

Vyrovnání hodnot b�žné likvidity 

 Je problematické hodnoty likvidity 3. stupn� vyrovnat lineární funkcí. 

K nejv�rohodn�jšímu vyrovnání b�žné likvidity poslouží metoda klouzavých pr�m�r�, 

kdy se posouváme vždy po 3 hodnotách o rok dop�edu a na základ� toho se hodnoty 

vyrovnávají. 

Graf 8:  B�žná likvidita vyrovnaná metodou klouzavý pr�m�r� (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 

Prognóza  

B�žná likvidita se vyvíjí dost nerovnom�rn�, od roku 2005 je však zpozorován 

stabiln�jší vývoj a to mírný vzestup. Na základ� tohoto pozorování stanovím prognózu 

pomocí linearizovatelné funkce takto: 

qd;�= � ����
 	 �����f ? ;r < ����=� "-&�� � ���f� W �����8

Na následujícím grafu jsou zobrazeny hodnoty likvidity t�etího stupn� od roku 2005. 

Tyto hodnoty jsou vyrovnány pomocí linearizovatelné polynomické funkce. Na základ�

tohoto vývoje jsem stanovila prognózu pro roky 2011 a 2012. 
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Graf 9:  Ur�ení prognózy pro b�žnou likviditu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

K tomu, abych zjistila p�edvídané hodnoty b�žné likvidity pro rok 2011 a 2012, jsem 

pomocí metody nejmenších �tverc� stanovila koeficienty b1 a b2. P�ed tímto výpo�tem 

je nutné data b�žné likvidity zlogaritmovat p�irozeným logaritmem. Posléze je nutné 

pomocí substituce koeficient b1 p�evést na 1. Je t�eba hodnotu Eulerova �ísla umocnit 

na �íslo b1. Prognóza je posléze zjišt�na následujícím výpo�tem: 

st;����= � ����
 	 �����f ? ;���� < ����= � �����

st ;����= � ����
 	 �����f ? ;���� < ����= � ����8

O�ekávaná hodnoty likvidity 3. stupn� v roce 2011 se pohybuje v hodnot� 1,21 a v roce 

2012 pak �iní 1,24. 

2.2.5 Rentabilita celkového kapitálu 

Posledním ukazatelem zde zpracovaným je ROA zobrazená v letech 2001 – 2010. 

Hodnoty Rentability celkového kapitálu 

V tabulce jsou ve 3. sloupci zobrazeny hodnoty rentability uvedené v letech 2001 – 

2010. �tvrtý sloupec prezentuje rozdíl ukazatele ROA oproti minulému roku, pátý 

sloupec pak zaznamenává, kolikrát se zm�nila hodnota rentability oproti minulému 

roku. V posledním sloupci jsou již zobrazeny vyrovnané hodnoty.  
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Tab. 5: Hodnoty ROA (Zdroj: Vlastní zpracování)

i rok yi 

(v %) 

1di(y) 

(v %) 

ki(y) 

(v %) 

mab
(v %)

1 2001 11,9422 - - 

2 2002 11,9718 0,0297 1,0025 9,692 

3 2003 4,6438 -7,3281 0,3879 4,075 

4 2004 -4,7434 -9,3871 -1,0214 2,4548 

5 2005 1,8024 6,5458 -0,3800 

6 2006 0,9704 -0,8320 0,5384 1,7133 

7 2007 1,3074 0,3370 1,3473 1,2963 

8 2008 1,1439 -0,1635 0,8749 1,0321 

9 2009 1,0125 -1,0243 0,1046 0,8512 

10 2010 0,8832 0,7636 7,3841 0,7204 

Na následujícím grafu se nacházejí hodnoty ukazatele rentability celkového kapitálu, 

p�ímka pak prezentuje pr�m�r ROA v letech 2001 – 2010. 

Graf 10: Rentabilita celkového kapitálu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hodnoty by se u zdravé spole�nosti m�ly pohybovat nad hranicí 10%, což se firm�

povedlo pouze v letech 2001 a 2002. Prudký pokles se projevil kv�li snížení VH po 

zdan�ní, který poklesl asi 2,5krát. Zárove	 se zvýšila celková aktiva spole�nosti. V roce 

2004 byla spole�nost ve ztrát� asi 4 miliony. Z toho d�vodu tuto hodnotu rentability 

nelze interpretovat. V dalších letech se sice rentabilita drží nad nulovou hranicí. 
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Nep�ekro�ila však ani jednou hodnotu 2%. Na základ� tohoto zjišt�ní usuzuji, že 

produk�ní síla podniku je velice nízká. Spole�nost tedy nevyužívá dost efektivn� sv�j 

majetek. 

Vyrovnání hodnot ROA 

Pro vyrovnání hodnot ROA jsem se rozhodla použít mocninnou funkci. Hodnota 

rentability v roce 2001 byla vynechána z toho d�vodu, že vyrovnání mocninnou funkcí 

je v�rohodn�jší. Položka rentability v roce 2004 byla vynechána, jelikož minusovou 

hodnotu rentability nelze interpretovat. Pomocí následujícího výpo�tu byly vyrovnány 

hodnoty ukazatele ROA: 

qd;�= � ��e�� ? ;� < ����Y����=� "-&�� � �����W �����8

Následující graf zobrazuje hodnoty Rentability celkových aktiv vyrovnané pomocí 

mocninné funkce. 

Graf 11: Rentabilita celkových aktiv vyrovnaná mocninnou funkcí (Zdroj: Vlastní 

zpracování) 
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Prognóza  

Prognóza byla zjišt�na na základ� mocninné funkce takto: 

st;����= � ��e�� ? 
Y���� � ��e��

st;����= � ��e�� ? �Y���� � ��ff8

V roce 2011 je o�ekávaná hodnota ROA ve výši 0,62%. V roce 2012 pak hodnota 

rentability vychází 0,55%. 

2.3 Celkové zhodnocení 

Pro analýzu spole�nosti bylo vybráno 5 ukazatel�, které mají pro firmu nejvyšší 

vypovídací schopnost. Jedná se o celkové náklady, celkové výnosy, Altman�v index, 

likviditu 3. stupn� a rentabilitu celkového kapitálu.  

Nejprve zhodnotím vývoj celkových náklad� a celkových výnos�, jejichž trend je 

vyrovnaný. Lze tedy zpozorovat, že náklady jsou p�ímo závislé na výnosech a ve firm�

p�evládají náklady variabilního charakteru. Celkové náklady a výnosy vzr�stají do roku 

2005 a posléze se rok od roku snižují. Docházelo zde také k propoušt�ní zam�stnanc�. 

Ve firm� je obecn� velkým problémem, že od roku 2005 každoro�n� klesala p�idaná 

hodnota, což je pro každou spole�nost velkou hrozbou. P�idaná hodnoty byla v roce 

2005 na svém vrcholu 31 659 tis. K� a v roce 2010 její hodnota poklesla na 19 579 tis. 

K�. Jedná se tedy o velmi výrazný propad. Bohužel se u obou pozorovaných ukazatel�

neprojevují žádné pokusy o zpomalení poklesu. Zdá se tedy, že firma se p�íliš nesnaží 

ud�lat n�co pro obrat k lepším výsledk�m. 

Pokud se podíváme na zhodnocení Altmanova indexu, zde se setkáváme s velmi 

nevyrovnaným vývojem. Nep�íjemným zjišt�ním pro firmu je fakt, že nejnižší hodnotu  

Z-skóre zaznamenáváme v roce 2010. V roce 2005 vycházel Altman�v index 3, což je 

nad hranicí šedé zóny, tudíž se spole�nosti da�ilo. T�i roky poté již se spole�nost 

nacházela v šedé zón�, avšak nedaleko od horní hranice. V roce 2009 však nastal pokles 

Altmanova indexu, který pokra�oval i v roce 2010. P�íznivou zprávou je, že dle 

výsledk� Z-skóre se spole�nost sice pohybuje v oblasti šedé zóny, avšak ani prognóza 
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nedokazuje, že by spole�nost do konce roku 2012 mohla p�ekro�it její dolní hranici a 

dostat se tak do pásma bankrotu. 

Do Altmanova indexu pat�í �ada položek, proto zde proberu, �ím je zp�sobeno, že tento 

index klesá. V prvé �ad� je velmi zarážející, že fondy tvo�ené ze zisku každoro�n�

klesají. Z toho usuzuji, že spole�nost byla v kritických situacích nucena použít finan�ní 

zdroje z t�chto fond�. Za p�t let tyto fondy z hodnoty 869 tis. K� spadly na 483 tis. K�. 

Jsou tedy skoro o polovinu nižší. Jinak ve firm� docházelo k celkem rovnom�rnému 

poklesu všech hodnot. Aktiva se snižovala, což sv�d�í o tom, že firma své finan�ní 

prost�edky p�íliš nereinvestuje a neobnovuje stará za�ízení. To ovšem následn�

zp�sobuje, že se produktivita práce nezvyšuje, spíše naopak se snižuje, jelikož staré 

stroje jsou poruchové. Je patrné, že firma financuje v�tšinu svých aktivit z cizích zdroj�. 

Cizí majetek spole�nosti p�evyšuje vlastní kapitál až dvakrát. Dlouhodobé úv�ry se 

pohybují v roce 2010 až ve výši 18 milion� K� a krátkodobé závazky okolo 15 milion�

korun. Z toho také plyne, že rentabilita spole�nosti se pohybuje velmi nízko.  

Výraznou propastí firmy je výše pohledávek za svými odb�rateli. I p�esto, že 

spole�nosti klesají tržby, hodnota pohledávek z�stává stejná a v roce 2010 se naopak 

zvyšuje na 20 702 tis. K�. Jedná se o velmi vysokou hodnotu vzhledem k velikosti 

podniku. Navíc závazky jsou nižší, což znamená, že více finan�ních prost�edk� se váže 

v pohledávkách, než firma zadržuje v závazcích. To pro firmu znamená nízkou platební 

schopnost, o �emž vypovídá také vývoj b�žné likvidity, která se pohybuje pod 

doporu�enými hodnotami. Ve prosp�ch firmy mluví skute�nost, že likvidita 3. stupn�

mírn� stoupá a prognóza stanovuje p�i stávajícím vývoji v roce 2012 likviditu ve výši 

1,23. Doporu�ená výše b�žné likvidity by m�la p�evyšovat hodnotu 1,5, M.K.R. PLUS 

se k této hodnot� alespo	 p�ibližuje. Jedná se o jediný zkoumaný ukazatel, u n�hož lze 

zpozorovat rostoucí trend. 

Rentabilita celkových aktiv se pohybuje velmi nízko. Literatura tvrdí, že do ur�itého 

stupn� zadluženosti rentabilita stoupá, avšak zkoumaná firma je zadlužena asi ze dvou 

t�etin, kdy se jedná již o rizikovou hranici. Z toho d�vodu i úroková míra pro 

poskytnuté úv�ry je dost vysoká, jelikož zahrnuje vysokou prémii za rizikovost. 



45 

Když zhodnotím veškeré výpo�ty, usuzuji, že firma nesp�je k velkému rozkv�tu, ale 

spíše se snaží „p�ežít“ krizové období. Externí prost�edí dnes p�íliš podnikatel�m 

nep�eje, sazby DPH se zvyšují a nejinak tomu bude i nadále, navíc celková poptávka po 

statcích dlouhodobé spot�eby klesá. Firma M.K.R. PLUS se nezabývá výrobou 

produkt� b�žné spot�eby, kterou v sou�asné dob� spot�ebitelé up�ednost	ují. Jelikož se 

nyní v prost�edí celé �R platy spíše snižují, než -li by tomu bylo naopak, v�tšina lidí 

odkládá nákup statk� dlouhodobé spot�eby na pozd�jší dobu nebo se spokojí se zbožím 

nízké kvality.  

Asi nejv�tší hrozbou firmy je její konkurence. V okolí Záb�ehu podniká více firem 

zabývajících se výrobou a prodejem nábytku. Dopl	kem sortimentu t�chto prodejen 

jsou ovšem i matrace. Vysokou hrozbou je také IKEA, kde sice nehovo�íme o vysoké 

kvalit� výrobk�, avšak mnoho spot�ebitel� se s jejími produkty spokojí, jelikož ceny 

v IKEY  jsou zákazník�m dostupné. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY 

V první �ad� bych se zam��ila na snížení pohledávek za odb�rateli. S vysokými 

pohledávkami v sou�asné dob� bojuje v�tšina menších firem, protože velké firmy si 

mohou dovolit diktovat podmínky. Jistým �ešením by bylo nabídnout svým odb�ratel�m 

bonusy �i slevy za v�asné uhrazení pohledávek. Firma by sice p�išla o �ást finan�ních 

prost�edk�, ale mohla by hospoda�it s disponibilními finan�ními zdroji mnohem d�íve, 

což je pro v�tšinu firem žádoucí. Dalším �ešením by bylo stanovení úrok� z prodlení za 

pozdní splácení faktur. U p�ípadných dlouhodobých pohledávek po splatnosti lze 

uplatnit soudní vymáhání, avšak nejprve si musí firma rozmyslet, zda p�ípadná 

vymáhaná pohledávka pokryje soudní výlohy. P�ípadn� by firma mohla využít služeb 

faktoringu �i forfaitingu. Op�t by nezískala veškeré finan�ní prost�edky zp�t, ale m�la 

by je v�as. Výhodou tohoto financování je fakt, že se na banku p�evádí riziko spojené 

s p�ípadným neuhrazením faktury. P�ípadným vymáháním pohledávky se posléze 

zabývá banka, nikoliv v��itel. 

Dále bych se zam��ila na v�tší propagaci spole�nosti a snahu oslovit více firem, které 

by následn� prodávaly matrace spole�nosti. Ze zkušeností se zákazníky vyplývá, že 

�asto nakupují matrace sou�asn� s ostatním nábytkem v prodejnách nábytku. Firma má 

sice podnikovou prodejnu, ta je však umíst�na p�ímo ve firm� a není p�íliš dostupná 

ve�ejnosti. Sídlo spole�nosti se navíc nachází na okraji m�sta, tudíž p�ístupnost je zde 

omezená.  

Doporu�ila bych firm�, aby si z�ídila prodejnu v Šumperku. Jedná se o okresní m�sto, 

zárove	 není p�íliš daleko od sídla spole�nosti, tudíž by doprava nebyla p�íliš nákladná. 

Tato prodejna by se m�la nacházet na viditelném míst�, aby si jí zákazníci všimli.         

V tomto p�ípad� je nutné vzít v úvahu náklady spojené se z�ízením prodejny, kam pat�í 

v prvé �ad� náklady spojené s vybavením, nájemné, náklady na vytáp�ní, osv�tlení, 

zvýšení mzdových náklad�, p�eprava produkt� atd. Jedná se sice o zna�n� rizikovou 

operaci, avšak v tomto p�ípad� by to byla jistá varianta firmy, jak neusnout na vav�ínech 

a ne�ekat na další pokles tržeb. Odhaduji za�ízení prodejny na 230 000 K� s tím, že by 

se jednalo o zrekonstruovaný objekt, kde by bylo nutno provést drobné úpravy. Bylo by 
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t�eba vymalovat, vybavit prodejnu policemi, držáky na matrace �i dalším nábytkem a 

pultem. Další náklady zahrnují nákup pokladny a v neposlední �ad� zam�stnání 

personálu. Bylo by vhodné p�ijmout 2 zam�stnance, aby bylo možno v�novat se více 

zákazník�m najednou. Tito zam�stnanci by ur�it� m�li projít školením, aby byli schopni 

poskytnout odborné informace. Jejich mzda je vy�íslena nejvýše na 15 000 K�. Tento 

p�íjem je v Olomouckém kraji skoro nadpr�m�rný, kde se mzda �asto pohybuje skoro 

na úrovni minimální mzdy M�sí�ní nájemné odhaduji na 17 000 K� v�etn� energií. Do 

po�áte�ních investic také zahrnuji nákup produkt�, které by tvo�ily dopl	kový sortiment 

a další vybavení, jako jsou uklízecí pot�eby. 

Z�ízení nové pobo�ky by do budoucna ovlivnilo i sledované ukazatele. Zprvu by 

samoz�ejm� došlo k vzestupu celkových náklad� z d�vodu po�áte�ních investic, 

následn� by m�lo dojít ke zvýšení tržeb, tudíž k r�stu celkových výnos�. Z d�vodu 

hotovostních úhrad bude mít nová pobo�ka pozitivní vliv na likviditu, která by se m�la 

navýšit. Pokud se nová prodejna dob�e ujme a bude dosahovat zisku, m�lo by dojít ke 

zv�tšení rentability celkových aktiv. Tímto bude následn� ovlivn�n i Altman�v index, u 

n�hož lze o�ekávat r�st. 

Dle mého názoru by se firma m�la zam��it na vykonávání n�jaké dopl	kové �innosti, 

�ímž by zvýšila zájem také o vlastní produkci. Pokud vezmu v úvahu, že by byla 

z�ízena nová prodejna firmy M.K.R. PLUS, bylo by dobré, aby v této prodejn� byly 

nabízeny n�jaké dopl	ky. Jako p�íklad mohu uvést polštá�e a pe�iny, povle�ení, 

prost�radla a n�jaká lákadla pro d�ti. Tato varianta by mohla být prosp�šná financování 

firmy. Zákazníci by zde hradili zboží hotov�, a tím by bylo k dispozici více pohotových 

finan�ních prost�edk�.  

Další stránkou je technologická vybavenost. Ve firm� M.K.R. PLUS se používají již 

zna�n� zastaralé stroje, které tím pádem trpí poruchami, a na základ� toho vznikají 

prostoje. Staré stroje �asto vytvá�í zmetky, a tím vznikají ztráty. Je však problematické 

ur�it, kde získat finan�ní prost�edky pot�ebné k nákupu dlouhodobého majetku. Jistou 

možností je tvorba zákonných rezerv �i peníze z kapitálových fond�. Z finan�ních 

výkaz� je však patrné, že ve fondech nejsou dostate�né finan�ní prost�edky ani rezervy 

nejsou tvo�eny. Tvorbou rezerv lze snižovat i da	 z p�íjm� právnických osob, takže by 

se jednalo o ú�inný nástroj da	ové optimalizace. 
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Firma podniká na trhu již �adu let, proto lze p�edpokládat, že odebírá materiál od 

stálých dodavatel�. Toto m�že být výhodou nebo nevýhodou. Výhodou v tom, že 

spole�nost své dodavatele na základ� dlouholeté spolupráce již zná a m�že se na n�

spolehnout, p�ípadn� jsou jí poskytovány n�jaké výhody. Nevýhodou se to stává 

v p�ípad�, že nemá p�ehled o jiných dodavatelích na trhu. Mohli by nabízet nižší ceny, 

kvalitn�jší materiály �i v�tší výb�r. Tito dodavatelé se mohou nacházet blíže sídlu 

spole�nosti. Tím lze snížit náklady na p�epravu materiálu. Na základ� toho bych firm�

M.K.R. PLUS doporu�ila provést pr�zkum trhu a p�ípadn� zkusit vyhledat jiné 

dodavatele. 
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ZÁV�R 

       Praxe je nejlepší u�itelka. 

Marcus Tullius Cicero 

Tento citát nejlépe vystihuje, �emu m� zpracování bakalá�ské práce nau�ilo. Mým 

úkolem bylo vyhledat konkrétní firmu a z jejích ú�etních výkaz� zjistit její úsp�šnost na 

trhu. Zvolila jsem si p�t finan�ních ukazatel� a zobrazila je v �asové �ad� po dobu 

deseti let. Na základ� analýzy �asových �ad jsem posléze zjiš
ovala, jak se budou 

jednotlivé ukazatele vyvíjet do budoucna.  

Na základ� výpo�t� jsem došla k názoru, že firm� se na trhu p�íliš neda�í a prognóza 

neukazuje p�íznivé výsledky. Pokud bude spole�nost nadále hospoda�it stejným 

zp�sobem, dá se p�edpokládat, že do 5 let dojde k bankrotu. Odhaduji tak dle výsledk�

Altmanova indexu, který v posledních letech výrazn� poklesl.  

Jeden z nejd�ležit�jších aspekt�, který doléhá na hospoda�ení firmy, je politika státu. 

Dnešní podmínky nastavené pro podnikání jsou schopny ustát velké a silné korporace, 

ale znevýhod	ují menší firmy. Monetární i fiskální politika usiluje o snižování stav�

státních zam�stnanc� a jejich plat�, zvyšuje da	ové sazby i sazby sociálního a 

zdravotního pojišt�ní. V�tšina obyvatel je nucena šet�it. Vzhledem k t�mto podmínkám 

je velmi problematické rozvinutí poptávky. Nabídka na trhu je vysoká a p�sobí silná 

konkurence. Do budoucna lze p�edpokládat, že na trhu p�ežijí jen ty nejsiln�jší stabiln�

postavené firmy nebo firmy, které zvolí ú�innou propagaci a riskantn�jší strategii 

v konkuren�ním boji.  

Firm� jsem doporu�ila, jakým zp�sobem by mohla oslovit více zákazník� a odb�ratel�. 

Dalším návrhem byla cesta k získání disponibilních finan�ních prost�edk� a ke zvýšení 

produktivity práce. Jeden z návrh� se týkal možnosti snížení pohledávek za odb�rateli. 

Uvedený citát shrnuje, co mi zpracování bakalá�ské práce p�ineslo. Díky spolupráci 

s externí firmou mi bylo umožn�no zjistit, v jakých podmínkách firmy podnikají a jak 

vypadá jejich hospoda�ení v sou�asné ekonomické situaci. Myslím si, že bych se pustila 

do podnikání až po d�kladném promyšlení, zda jsem v�bec schopna získat zákazníky a 
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�ím je p�ilákat. Také kolik finan�ních prost�edk� bych byla nucena použít pro nákup 

kapitálu pot�ebného p�i provozu firmy. Dále bych se pokusila zvolit takové místo 

podnikání, které by bylo ve�ejnosti blízké a snadno dostupné. Jsem vd��ná za 

zkušenost, kterou mi bakalá�ská práce p�inesla do budoucna, a v��ím, že získané 

v�domosti a zkušenosti budu moci uplatnit ve svém zam�stnání.  
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I 

P�ÍLOHA �. 1: ROZVAHA ZA OBDOBÍ 2001 - 2002 

Ozna�ení

a 

AKTIVA             

b 

�íslo 
�ádku

c 

B�žné ú�etní období 
Minulé ú�. 

období 

Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

  AKTIVA CELKEM 001 117 470 -59 392 58 078 56 581

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek                                         003 76 236 -56 381 19 855 16 314

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek 004 141 -141 0 0

B. II.    Dlouhodobý hmotný majetek 005 76 079 -56 240 19 839 16 298

B. III.    Dlouhodobý finan�ní majetek 006 16 0 16 16

C. Ob�žná aktiva                                                 007 41 152 -3 011 38 141 40 094

C. I.    Zásoby 008 9 747 -268 9 479 8 733

C. II.    Dlouhodobé pohledávky 009 27 0 27 999

C. III.    Krátkodobé pohledávky 010 24 467 -2 743 21 724 22 911

C. IV.    Krátkodobý finan�ní majetek 011 6 911 0 6 911 7 451

D. I.    �asové rozlišení 012 82 0 82 173

Ozna�ení

a 

PASIVA             

b 

�íslo 
�ádku

c 

B�žné  
ú�etní období 

5 

Minulé 
ú�etní období 

6 

  PASIVA CELKEM                             013 58 078 56 581

A. Vlastní kapitál                                                014 23 687 21 966

A.  I. Základní kapitál 015 120 120

A.  II. Kapitálové fondy 016 0 0

A.  III. RF, ned�litelný fond a os. fondy ze zisku 017 577 428

A.  IV. Výsledek hospoda�ení minulých let 018 16 037 14 661

A.  V. VH b�žného ú�etního období (+/-) 019 6 953 6 757

B. Cizí zdroje                                                      020 34 010 33 744

B.  I. Rezervy 021 847 4 475

B.  II. Dlouhodobé závazky 022 0 0

B.  III. Krátkodobé závazky 023 18 851 21 219

B.  IV. Bankovní úv�ry a výpomoci 024 14 312 8 050

C.  I. �asové rozlišení 025 3 521

(Zdroj:7) 

  



II 

P�ÍLOHA �. 2: VÝSLEDOVKA ZA OBDOBÍ 2001 – 2002 
Ozna�ení

a 

TEXT             

b 

�íslo 
�ádku

c 

Skute�nost v ú�etním období 

sledovaném minulém 

     I. Tržby za prodej zboží 1 0 0

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 0 0

    + Obchodní marže                                                                         3 0 0

    II. Výkony 4 133 283 126 931

B. Výkonová spot�eba 5 93 592 88 955

    + P�idaná hodnota                                                                  6 39 691 37 976

C. Osobní náklady 7 28 879 24 262

D. Dan� a poplatky 8 178 89

E. Odpisy DNM a DHM 9 3 015 3 329

    III. Tržby z prod.DM a materiálu 10 3 167 5 618

F. ZC prod. dlouhodobého majetku a mater. 11 3 880 6 115
G. ZS rezerv a OP v provozní oblasti 12 -5 024 -908
    IV. Ostatní provozní výnosy 13 15 2

H. Ostatní provozní náklady 14 1 493 713

    V. P�evod provozních výnos� 15 0 0

I. P�evod provozních náklad� 16 0 0

    * Provozní výsledek hospoda�ení 17 10 452 9 996

    VI. Tržby z prodeje cenných papír� a podíl� 18 0 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 19 0 0

    VII. Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku 20 0 0

    VIII. Výnosy z krátkodobého finan�ního majetku 21 0 0

K. Náklady z finan�ního majetku 22 0 0

     IX. Výnosy z p�ecen�ní CP a derivát� 23 0 0

L. Náklady z p�ecen�ní CP a derivát� 24 0 0

M. ZS rezerv a OP ve finan�ní oblasti 25 -158 108

     X. Výnosové úroky 26 26 23

N. Nákladové úroky 27 559 629

     XI. Ostatní finan�ní výnosy 28 662 103

O. Ostatní finan�ní náklady 29 1 342 336

     XII. P�evod finan�ních výnos� 30 0 0

P. P�evod finan�ních náklad� 31 0 0

     * Finan�ní výsledek hospoda�ení 32 -1 055 -947

Q. Da� z p�íjm� za b�žnou �innost 33 2 444 2 336

     ** Výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost                                 34 6 953 6 713

     XIII. Mimo�ádné výnosy 35 0 72

R. Mimo�ádné náklady 36 0 6

S. Da� z p�íjm� z mimo�ádné �innosti 37 0 22

     * Mimo�ádný výsledek hospoda�ení                                           38 0 44

T. P�evod podílu na VH spole�ník�m (+/-) 39 0 0

     *** 
Výsledek hospoda�ení za ú�etní období 
(+/-)                             

40 6 953 6 757

    **** Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním (+/-)                       41 9 397 9 115

(Zdroj:7) 



III 

P�ÍLOHA �. 3: ROZVAHA ZA OBDOBÍ 2003 - 2004

Ozna�ení

a 

AKTIVA             

b 

�íslo 
�ádku

c 

B�žné ú�etní období 
Minulé ú�. 

období 

Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

  AKTIVA CELKEM                        001 131 517 -65 783 65 734 61 071

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek                                         003 76 742 -60 930 15 812 18 118

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek 004 141 -141 0 0

B. II.    Dlouhodobý hmotný majetek 005 76 428 -60 789 15 639 17 945

B. III.    Dlouhodobý finan�ní majetek 006 173 0 173 173

C. Ob�žná aktiva                                                 007 54 754 -4 853 49 901 42 919

C. I.    Zásoby 008 17 209 -264 16 945 12 392

C. II.    Dlouhodobé pohledávky 009 0 0 0 0

C. III.    Krátkodobé pohledávky 010 34 209 -4 589 29 620 25 811

C. IV.    Krátkodobý finan�ní majetek 011 3 336 0 3 336 4 716

D. I.    �asové rozlišení 012 21 0 21 34

Ozna�ení

a 

PASIVA             

b 

�íslo 
�ádku

c 

B�žné  
ú�etní období 

5 

Minulé 
ú�etní období 

6 

  PASIVA CELKEM                             013 55 734 61 071

A. Vlastní kapitál                                                 014 15 032 18 336

A.  I. Základní kapitál 015 120 120

A.  II. Kapitálové fondy 016 0 0

A.  III. RF, ned�litelný fond a ost. fondy ze zisku 017 838 708

A.  IV. Výsledek hospoda�ení minulých let 018 17 192 14 672

A.  V. VH b�žného ú�etního období (+/-) 019 -3 118 2 836

B. Cizí zdroje                                                      020 50 702 42 734

B.  I. Rezervy 021 0 0

B.  II. Dlouhodobé závazky 022 772 781

B.  III. Krátkodobé závazky 023 36 984 24 879

B.  IV. Bankovní úv�ry a výpomoci 024 12 946 17 074

C.  I. �asové rozlišení 025 0 1

(Zdroj:7) 

  



IV 

P�ÍLOHA �. 4: VÝSLEDOVKA ZA OBDOBÍ 2003 – 2004 
Ozna�ení

a 

TEXT             

b 

�íslo 
�ádku

c 

Skute�nost v ú�etním období 

sledovaném minulém 

     I. Tržby za prodej zboží 1 0 0

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 0 0

    + Obchodní marže                                                         3 0 0

    II. Výkony 4 166 364 153 819

B. Výkonová spot�eba 5 134 705 125 095

    + P�idaná hodnota                                                                  6 31 659 28 724

C. Osobní náklady 7 24 750 25 799

D. Dan� a poplatky 8 204 144

E. Odpisy DNM a DHM 9 1 889 2 373

    III. Tržby z prodeje DM a materiálu 10 2 768 1 534

F. ZC prod. DM a materiálu 11 4 527 2 510

G. ZS rezerv a opr. Pol. v provozní oblasti  12 365 1 150

    IV. Ostatní provozní výnosy 13 16 -6

H. Ostatní provozní náklady 14 1 665 710

    V. P�evod provozních výnos� 15 0 0

I. P�evod provozních náklad� 16 0 0

    * Provozní výsledek hospoda�ení 17 1 043 -2 434

    VI. Tržby z prodeje cenných papír� a podíl� 18 0 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 19 0 0

    VII. Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku 20 0 0

    VIII. Výnosy z krátkodobého finan�ního majetku 21 0 0

K. Náklady z finan�ního majetku 22 0 0

     IX. Výnosy z p�ecen�ní CP a derivát� 23 0 0

L. Náklady z p�ecen�ní CP a derivát� 24 0 0

M. ZS rezerv a OP ve finan�ní oblasti 25 0 0

     X. Výnosové úroky 26 2 2

N. Nákladové úroky 27 462 530

     XI. Ostatní finan�ní výnosy 28 130 300

O. Ostatní finan�ní náklady 29 441 465

     XII. P�evod finan�ních výnos� 30 0 0

P. P�evod finan�ních náklad� 31 0 0

     * Finan�ní výsledek hospoda�ení 32 -771 -693

Q. Da� z p�íjm� za b�žnou �innost 33 -770 -9

     ** Výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost                                 34 1 042 -3 118

     XIII. Mimo�ádné výnosy 35 0 0

R. Mimo�ádné náklady 36 0 0

S. Da� z p�íjm� z mimo�ádné �innosti 37 0 0

     * Mimo�ádný výsledek hospoda�ení                                           38 0 0

T. P�evod podílu na VH spole�ník�m (+/-) 39 0 0

     *** VH za ú�etní období (+/-)                            40 1 042 -3 118

    **** Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním (+/-)                       41 272 -3 127

(Zdroj:7) 



V 

P�ÍLOHA �. 5: ROZVAHA ZA OBDOBÍ 2005 – 2006 

Ozna�ení

a 

AKTIVA             

b 

�íslo 
�ádku

c 

B�žné ú�etní období 
Minulé ú�. 

období 

Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

  AKTIVA CELKEM                      001 124 917 -68 651 56 266 57 811

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek                                        003 77 024 -63 050 13 974 14 000

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek 004 397 -163 234 0

B. II.    Dlouhodobý hmotný majetek 005 76 451 -62 887 13 564 13 832

B. III.    Dlouhodobý finan�ní majetek 006 176 0 176 168

C. Ob�žná aktiva                                                 007 47 840 -5 601 42 239 43 749

C. I.    Zásoby 008 16 033 -309 15 724 13 671

C. II.    Dlouhodobé pohledávky 009 0 0 0 3

C. III.    Krátkodobé pohledávky 010 27 791 -5 292 22 499 22 690

C. IV.    Krátkodobý finan�ní majetek 011 4 016 0 4 016 7 385

D. I.    �asové rozlišení 012 53 0 53 62

Ozna�ení

a 

PASIVA             

b 

�íslo 
�ádku

c 

B�žné  
ú�etní období 

5 

Minulé 
ú�etní období 

6 

  PASIVA CELKEM                            013 56 266 57 811

A. Vlastní kapitál                                                 014 16 145 15 820

A.  I. Základní kapitál 015 120 120

A.  II. Kapitálové fondy 016 7 0

A.  III. RF, ned�litelný fond a ost. fondy ze zisku 017 822 869

A.  IV. Výsledek hospoda�ení minulých let 018 14 650 13 789

A.  V. VH b�žného ú�etního období (+/-) 019 546 1 042

B. Cizí zdroje                                                      020 40 121 41 991

B.  I. Rezervy 021 0 0

B.  II. Dlouhodobé závazky 022 172 0

B.  III. Krátkodobé závazky 023 19 969 27 691

B.  IV. Bankovní úv�ry a výpomoci 024 19 980 14 300

C.  I. �asové rozlišení 025 0 0

(Zdroj:7) 

  



VI 

P�ÍLOHA �. 6: VÝSLEDOVKA ZA OBDOBÍ 2005 – 2006 
Ozna�ení

a 

TEXT             

b 

�íslo 
�ádku

c 

Skute�nost v ú�etním období 

sledovaném minulém 

     I. Tržby za prodej zboží 1 42 0

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 38 0

    + Obchodní marže                                                                        3 4 0

    II. Výkony 4 133 392 166 364

B. Výkonová spot�eba 5 103 385 134 705

    + P�idaná hodnota                                                                6 30 011 31 659

C. Osobní náklady 7 23 661 24 750

D. Dan� a poplatky 8 194 204

E. Odpisy DNM a DHM 9 1 708 1 889

    III. Tržby z prodeje DM a materiálu 10 1 743 2 768

F. ZC prod.DM a materiálu 11 3 631 4 527

G. ZS rezerv a OP v provozní oblasti  12 385 365
    IV. Ostatní provozní výnosy 13 54 16

H. Ostatní provozní náklady 14 539 1 665

    V. P�evod provozních výnos� 15 0 0

I. P�evod provozních náklad� 16 0 0

    * Provozní výsledek hospoda�ení 17 1 690 1 043

    VI. Tržby z prodeje cenných papír� a podíl� 18 0 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 19 0 0

    VII. Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku 20 0 0

    VIII. Výnosy z krátkodobého finan�ního majetku 21 0 0

K. Náklady z finan�ního majetku 22 0 0

     IX. Výnosy z p�ecen�ní CP a derivát� 23 0 0

L. Náklady z p�ecen�ní CP a derivát� 24 0 0

M. ZS rezerv a OP ve finan�ní oblasti 25 0 0

     X. Výnosové úroky 26 5 2

N. Nákladové úroky 27 1 064 462

     XI. Ostatní finan�ní výnosy 28 1 165 130

O. Ostatní finan�ní náklady 29 1 117 441

     XII. P�evod finan�ních výnos� 30 0 0

P. P�evod finan�ních náklad� 31 0 0

     * Finan�ní výsledek hospoda�ení 32 -1 011 -771

Q. Da� z p�íjm� za b�žnou �innost 33 118 -770

     ** Výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost                                 34 561 1 042

     XIII. Mimo�ádné výnosy 35 0 0

R. Mimo�ádné náklady 36 0 0

S. Da� z p�íjm� z mimo�ádné �innosti 37 0 0

     * Mimo�ádný výsledek hospoda�ení                                          38 0 0

T. P�evod podílu na VH spole�ník�m (+/-) 39 0 0

     *** VH za ú�etní období (+/-)                            40 561 1 042

    **** Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním (+/-)                       41 679 272

(Zdroj:7) 



VII 

P�ÍLOHA �. 7: ROZVAHA ZA OBDOBÍ 2007 – 2008 

Ozna�ení

a 

AKTIVA             

b 

�íslo 
�ádku

c 

B�žné ú�etní období 
Minulé ú�. 

období 

Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

  AKTIVA CELKEM                        001 116 440 -68 883 47 557 52 547

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek                                        003 79 600 -66 422 13 178 14 703

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek 004 417 -343 74 169

B. II.    Dlouhodobý hmotný majetek 005 79 081 -66 079 13 002 14 360

B. III.    Dlouhodobý finan�ní majetek 006 102 0 102 174

C. Ob�žná aktiva                                               007 36 758 -2 461 34 297 37 705

C. I.    Zásoby 008 15 157 -179 14 978 13 313

C. II.    Dlouhodobé pohledávky 009 0 0 0 0

C. III.    Krátkodobé pohledávky 010 16 665 -2 282 14 383 19 882

C. IV.    Krátkodobý finan�ní majetek 011 4 936 0 4 936 4 510

D. I.    �asové rozlišení 012 82 0 82 139

Ozna�ení

a 

PASIVA             

b 

�íslo 
�ádku

c 

B�žné  
ú�etní období 

5 

Minulé 
ú�etní období 

6 

  PASIVA CELKEM                           013 47 557 52 547

A. Vlastní kapitál                                                014 16 863 16 613

A.  I. Základní kapitál 015 120 120

A.  II. Kapitálové fondy 016 -66 6

A.  III. RF, ned�litelný fond a ost. fondy ze zisku 017 707 778

A.  IV. Výsledek hospoda�ení minulých let 018 15 558 15 022

A.  V. VH b�žného ú�etního období (+/-) 019 544 687

B. Cizí zdroje                                                     020 30 694 35 934

B.  I. Rezervy 021 0 0

B.  II. Dlouhodobé závazky 022 462 345

B.  III. Krátkodobé závazky 023 11 153 16 210

B.  IV. Bankovní úv�ry a výpomoci 024 19 079 19 379

C.  I. �asové rozlišení 025 0 0

(Zdroj:7) 

  



VIII 

P�ÍLOHA �. 8: VÝSLEDOVKA ZA OBDOBÍ 2007 – 2008 
Ozna�ení

a 

TEXT             

b 

�íslo 
�ádku

c 

Skute�nost v ú�etním období 

sledovaném minulém 

     I. Tržby za prodej zboží 1 0 4

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 0 4

    + Obchodní marže                                                      3 0 0

    II. Výkony 4 112 276 123 913

B. Výkonová spot�eba 5 87 635 97 602

    + P�idaná hodnota                                                                 6 24 641 26 311

C. Osobní náklady 7 20 072 20 527

D. Dan� a poplatky 8 171 181

E. Odpisy DNM a DHM 9 2 132 2 018

    III. Tržby z prodeje DM a materiálu 10 774 1 297

F. ZC prod. DM a materiálu 11 595 2 059

G. ZS rezerv a OP v provozní oblasti  12 162 -3 301
    IV. Ostatní provozní výnosy 13 87 13

H. Ostatní provozní náklady 14 697 3 957

    V. P�evod provozních výnos� 15 0 0

I. P�evod provozních náklad� 16 0 0

    * Provozní výsledek hospoda�ení 17 1 673 2 180

    VI. Tržby z prodeje cenných papír� a podíl� 18 0 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 19 0 0

    VII. Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku 20 0 0

    VIII. Výnosy z krátkodobého finan�ního majetku 21 0 0

K. Náklady z finan�ního majetku 22 0 0

     IX. Výnosy z p�ecen�ní CP a derivát� 23 0 0

L. Náklady z p�ecen�ní CP a derivát� 24 0 0

M. ZS rezerv a OP ve finan�ní oblasti 25 0 0

     X. Výnosové úroky 26 5 2

N. Nákladové úroky 27 1 064 849

     XI. Ostatní finan�ní výnosy 28 1 165 215

O. Ostatní finan�ní náklady 29 1 117 688

     XII. P�evod finan�ních výnos� 30 0 0

P. P�evod finan�ních náklad� 31 0 0

     * Finan�ní výsledek hospoda�ení 32 -1 011 -1 320

Q. Da� z p�íjm� za b�žnou �innost 33 118 173

     ** Výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost                               34 544 687

     XIII. Mimo�ádné výnosy 35 0 0

R. Mimo�ádné náklady 36 0 0

S. Da� z p�íjm� z mimo�ádné �innosti 37 0 0

     * Mimo�ádný výsledek hospoda�ení                                          38 0 0

T. P�evod podílu na VH spole�ník�m (+/-) 39 0 0

     *** VH za ú�etní období (+/-)                           40 544 687

    **** Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním (+/-)                      41 662 860

(Zdroj:7) 



IX 

P�ÍLOHA �. 9: ROZVAHA ZA OBDOBÍ 2009 – 2010

Ozna�ení

a 

AKTIVA             

b 

�íslo 
�ádku

c 

B�žné ú�etní období 
Minulé ú�. 

období 

Brutto 
1 

Korekce 
2 

Netto 
3 

Netto 
4 

  AKTIVA CELKEM                       001 126 135 -73 375 52 760 44 309

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek                                        003 81 632 -70 093 11 539 13 049

B. I.    Dlouhodobý nehmotný majetek 004 538 -440 98 75

B. II.    Dlouhodobý hmotný majetek 005 81 094 -69 653 11 441 12 974

B. III.    Dlouhodobý finan�ní majetek 006 0 0 0 0

C. Ob�žná aktiva                                                007 44 237 -3 282 40 955 31 070

C. I.    Zásoby 008 21 307 -174 21 133 17 460

C. II.    Dlouhodobé pohledávky 009 0 0 0 0

C. III.    Krátkodobé pohledávky 010 20 702 -3 108 17 594 10 745

C. IV.    Krátkodobý finan�ní majetek 011 2 228 0 2 228 2 865

D. I.    �asové rozlišení 012 266 0 266 190

Ozna�ení

a 

PASIVA             

b 

�íslo 
�ádku

c 

B�žné  
ú�etní období 

5 

Minulé 
ú�etní období 

6 

  PASIVA CELKEM                           013 52 760 44 309

A. Vlastní kapitál                                                 014 16 562 16 319

A.  I. Základní kapitál 015 120 120

A.  II. Kapitálové fondy 016 0 0

A.  III. RF, ned�litelný fond a ost. fondy ze zisku 017 483 570

A.  IV. Výsledek hospoda�ení minulých let 018 15 493 15 576

A.  V. VH b�žného ú�etního období (+/-) 019 466 53

B. Cizí zdroje                                                      020 36 198 27 990

B.  I. Rezervy 021 0 0

B.  II. Dlouhodobé závazky 022 0 364

B.  III. Krátkodobé závazky 023 17 514 10 130

B.  IV. Bankovní úv�ry a výpomoci 024 18 684 17 496

C.  I. �asové rozlišení 025 0 0

(Zdroj:7) 

  



X 

P�ÍLOHA �. 10: VÝSLEDOVKA ZA OBDOBÍ 2009 – 2010 

Ozna�ení

a 

TEXT             

b 

�íslo 
�ádku

c 

Skute�nost v ú�etním období 

sledovaném minulém 

     I. Tržby za prodej zboží 1 293 68

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 237 54

    + Obchodní marže                                                                       3 56 14

    II. Výkony 4 87 869 90 262

B. Výkonová spot�eba 5 68 346 68 058

    + P�idaná hodnota                                                                6 19 579 22 218

C. Osobní náklady 7 16 276 18 124

D. Dan� a poplatky 8 144 67

E. Odpisy DNM a DHM 9 1 789 2 087

    III. Tržby z prodeje DM a materiálu 10 309 208

F. ZC prod. DM a materiálu 11 234 124

G. ZS rezerv a OP v provozní oblasti  12 221 603

    IV. Ostatní provozní výnosy 13 7 136

H. Ostatní provozní náklady 14 355 377

    V. P�evod provozních výnos� 15 0 0

I. P�evod provozních náklad� 16 0 0

    * Provozní výsledek hospoda�ení 17 876 1 180
    VI. Tržby z prodeje cenných papír� a podíl� 18 0 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 19 0 0

    VII. Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku 20 0 0

    VIII. Výnosy z krátkodobého finan�ního majetku 21 0 0

K. Náklady z finan�ního majetku 22 0 0

     IX. Výnosy z p�ecen�ní CP a derivát� 23 0 0

L. Náklady z p�ecen�ní CP a derivát� 24 0 0

M. ZS rezerv OP ve finan�ní oblasti 25 0 0

     X. Výnosové úroky 26 1 10

N. Nákladové úroky 27 643 640

     XI. Ostatní finan�ní výnosy 28 870 1 553

O. Ostatní finan�ní náklady 29 1 002 2 110

     XII. P�evod finan�ních výnos� 30 0 0

P. P�evod finan�ních náklad� 31 0 0

     * Finan�ní výsledek hospoda�ení 32 -774 -1 187

Q. Da� z p�íjm� za b�žnou �innost 33 -364 -60
     ** Výsledek hospoda�ení za b�žnou �innost                               34 466 53

     XIII. Mimo�ádné výnosy 35 0 0

R. Mimo�ádné náklady 36 0 0

S. Da� z p�íjm� z mimo�ádné �innosti 37 0 0

     * Mimo�ádný výsledek hospoda�ení                                           38 0 0

T. P�evod podílu na VH spole�ník�m (+/-) 39 0 0

     *** VH za ú�etní období (+/-)                           40 466 53

    **** Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním (+/-)                      41 102 -7

(Zdroj:7) 


