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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá posouzením finanční výkonnosti firmy. V teoretické 

části práce je shrnuta teorie k zvoleným finančním ukazatelům a k časovým řadám. 

V praktické části je využito analýzy finančních ukazatelů vybrané firmy pomocí 

časových řad a jejich různých charakteristik. Na základě zjištěných výsledků analýzy je 

vypočítán odhad budoucího vývoje firmy a jsou provedeny návrhy na zlepšení finanční 

situace. 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis deals with the analysis of the financial situation of a company.  

In the theoretical part of this work is summarized theories to selected financial 

indicators and time series. In the practical part of the analysis used financial indicators 

selected company by time series and their different characteristics. Based on the results 

of the analysis is calculated estimate of the future development of the company  

and made suggestions to improve the financial situation. 
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model. 
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ÚVOD 

Tato práce pojednává o posouzení finanční výkonnosti firmy pomocí analýzy časových 

řad. Účelem finanční analýzy je zjistit celkový stav finanční situace podniku. Pomáhá 

odhalit, jestli je podnik ziskový nebo je na pokraji bankrotu, zda hradí včas své závazky, 

jaká je jeho zadluženost a mnoho dalších potřebných skutečností. Tyto získané 

informace slouží pro stanovení budoucího vývoje podniku. Lze je využít při poskytnutí 

úvěrů, k financování svého majetku, k investicím apod. Aby se vůbec mohla tvořit 

finanční analýza, je velmi důležité si zajistit potřebná data podniku. Takovým zdrojem 

dat jsou účetní výkazy podniku, mezi které patří rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cash-flow 

a příloha k účetní závěrce. 

 

Důvodem výběru tématu je mé absolvování praxe ve vybrané firmě OZM Research, 

během které jsem se seznámila s chodem firmy a domluvila jsem se na zpracování 

finanční analýzy jejich podniku. V průběhu praxe ve firmě jsem si zajistila potřebná 

data k vypracování práce. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Vymezení problému práce 

Sledování finanční situace je důležitá součást úspěšného budoucího vývoje podniku. 

Využitím časových řad při finanční analýze lze zachytit i vývoj podniku do budoucna. 

Po konzultaci ve firmě jsme se domluvili na zpracování finanční analýzy, která firmě 

pomůže do budoucna optimalizovat její finanční situaci. 

Cíle práce 

Cílem bakalářské práce je provést zhodnocení finanční situace podniku a poskytnout 

návrhy na její zlepšení. K posouzení bude využito statistických metod časových řad. 

Data získaná od firmy OZM Research budou zpracována pomocí vybraných finančních 

ukazatelů a bude vyhodnocena ekonomická situace firmy v minulosti a v současnosti, 

také bude provedena předpověď budoucího vývoje finanční situace firmy. Ve finanční 

analýze budou zpracována data firmy OZM Research za období 2005 až 2010. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této části bakalářské práce jsou dvě kapitoly. V první kapitole jsou popsány účetní 

výkazy a mnou zvolené finanční ukazatele, které jsou využity v praktické části. V druhé 

kapitole je vymezena charakteristika časových řad. 

1.1 Účetní výkazy a zvolené ukazatele finanční analýzy 

1.1.1 Rozvaha 

„Rozvaha je účetním výkazem, který zachycuje bilanční formou stav dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku (aktiva) a zdrojů jejich financování (pasiva) vždy 

k určitému datu. Rozvaha se zpravidla sestavuje k poslednímu dni každého roku, 

respektive kratších období.“
1
  

 

Aktiva 

Aktivy se rozumí celková výše ekonomických zdrojů, kterými podnik disponuje 

v daném časovém okamžiku.
2
 „Základním hlediskem členění aktiv je především doba 

jejich upotřebitelnosti, případně rychlost a obtížnost jejich konverze v peněžní 

prostředky (likvidnost), aby bylo možné uhradit splatné závazky (hledisko likvidity).“
3
 

Aktiva v rozvaze se dělí na pohledávky za upsaný základní kapitál, dlouhodobý 

majetek, oběžná aktiva a časové rozlišení. 

 

Pasiva 

Strana pasiv rozvahy zobrazuje finanční strukturu podniku a obsahuje zdroje 

financování podnikového majetku.
4
 Pasiva v rozvaze jsou tvořena vlastním kapitálem, 

cizími zdroji a časovým rozlišením. 

 

 

                                                 
1
 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2008, s. 22. 

2
 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza. 2010. 

3
 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza. 2010, s. 21. 

4
 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza. 2010. 
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1.1.2 Výkaz zisku a ztráty 

Výkaz zisku a ztráty nás informuje o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření  

za určité období. 

 

Výnosy 

Výnosy jsou peněžní částky, které podnik získal ze všech svých činností za dané účetní 

období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich inkasu.
5
 

 

Náklady 

Náklady představují peněžní částky, které podnik v daném období vynaložil na získání 

výnosů, i když k jejich skutečnému zaplacení nemuselo ve stejném období dojít.
6
 

 

Výsledek hospodaření 

„Výsledek hospodaření (VH) podniku je rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými 

náklady podniku.“
7
 Výsledek hospodaření se ve výkazu zisku a ztrát dále člení  

na provozní výsledek hospodaření, finanční výsledek hospodaření, výsledek 

hospodaření za běžnou činnost, mimořádný výsledek hospodaření, výsledek 

hospodaření za účetní období a výsledek hospodaření před zdaněním. 

 

1.1.3 Celkové výnosy 

„Výnosy jsou výkony podniku oceněné tržní (realizační) cenou. Podnikové výnosy jsou 

výstupem z podniku. Tento výstup uspokojuje potřeby a požadavky jiných  

subjektů - respektive trhu.“
8
 Výnosy podniku jsou tvořeny provozními výnosy, 

finančními výnosy a mimořádnými výnosy. Provozní výnosy jsou získané  

z provozně-hospodářské činnosti podniku - tržby za prodej zboží, výkony, tržby 

z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu, zúčtování rezerv a časového rozlišení 

provozních výnosů, ostatní provozní výnosy. Finanční výnosy jsou získané z finančních 

investic, cenných papírů, vkladů a účastí. Mezi mimořádné výnosy patří: změna 

                                                 
5
 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza. 2010. 

6
 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza. 2010. 

7
 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza. 2010, s. 36. 

8
 HANUŠOVÁ, H. Vnitropodnikové účetnictví. 2007, s. 69. 
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používaných metod oceňování majetku, náhrady škod, výnosy související s ukončením 

hospodářské činnosti.
9
 

1.1.4 Celkové náklady 

„Náklady tvoří rozhodující část koloběhu hospodářských prostředků podniku  

a vyjadřují proces tvorby nových hodnot. Jednotlivé druhy nákladů mají v různých 

podnicích a v různých odvětvích různou výšku a to zejména proto, že výše nákladů je 

ovlivněna především výrobními podmínkami, objemem výroby a oceněním práce.“
10

 

Aby bylo možné v podniku analyzovat a řídit vývoj nákladů, je potřeba celkové náklady 

podniku podrobněji členit. Náklady lze členit druhově, účelově, kalkulačně  

a dle závislosti na změně objemu výroby.
11

 

1.1.5 Běžná likvidita 

Je také označována jako likvidita 3. stupně (current ratio). Běžná likvidita udává, 

kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé cizí zdroje podniku, nebo také kolika 

jednotkami oběžných aktiv je kryta jedna jednotka krátkodobých cizích zdrojů 

podniku.
12

 „Doporučená hodnota ukazatele je v rozmezí 1,5-2,5. Při rovnosti oběžného 

majetku a krátkodobých závazků (hodnota ukazatele je rovna 1) je podniková likvidita 

značně riziková, pokud je obrat krátkodobých cizích zdrojů vyšší než obrat oběžných 

aktiv.“
13

 

 

                
             

                      
  (1.1) 

 

1.1.6 Rentabilita tržeb 

Rentabilita tržeb je označována ROS (return on sales) a je vyjádřena ve tvaru zlomku, 

kde v čitateli je zisk a ve jmenovateli jsou tržby. Zisk zahrnuje výsledek hospodaření 

v různých podobách a tržby jsou nejčastěji tvořeny provozním výsledkem 

hospodaření.
14

 „Tyto ukazatele vyjadřují schopnost podniku dosahovat zisku při dané 

                                                 
9
 MELUZÍN, T., MELUZÍN, V. Základy ekonomiky podniku. 2007. 

10
 HANUŠOVÁ, H. Vnitropodnikové účetnictví. 2007, s. 45. 

11
 MELUZÍN, T., MELUZÍN, V. Základy ekonomiky podniku. 2007. 

12
 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2008. 

13
 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza. 2010, s. 90. 

14
 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2008. 
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úrovni tržeb, tedy o kolik dokáže podniku vyprodukovat efektu na 1 Kč tržeb.“
15

 

Nacházejí-li se výsledky ukazatele nad 6 %, tak se považují hodnoty za dobré. 

 

                  
    

     
        (1.2) 

 

1.1.7 Altmanův model 

Altmanův model neboli Z-skóre vychází z tzv. diskriminační analýzy a vypovídá  

o finanční situaci podniku. Altmanův model pro společnosti, které nejsou veřejně 

obchodovatelné na burze, je vyjádřen rovnicí
16

 

 

                                           (1.3) 

 

kde: 

X1 – pracovní kapitál/aktiva; 

X2 – nerozdělené zisky/aktiva; 

X3 – EBIT/aktiva; 

X4 – tržní hodnota vlastního kapitálu/cizí zdroje; 

X5 – tržby/aktiva. 

 

Na základě vypočteného výsledku je prováděna interpretace. Je-li hodnota výsledku 

vyšší než 2,9, je firma prosperující. Vyjdou-li výsledky v rozmezí 1,2 – 2,9, jedná se  

o tzv. šedou zónu, to znamená, že firmu nelze ohodnotit za úspěšnou, ale ani za firmu, 

která má nějaké problémy. Jsou-li hodnoty pod 1,2, tak má firma značné problémy 

dokonce může dojít i k bankrotu firmy.
17

 

 

 

 

                                                 
15

 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2008, s. 56. 
16

 KNÁPKOVÁ, A., PAVELKOVÁ, D. Finanční analýza. 2010. 
17

 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 2008. 
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1.2 Časové řady 

„Časovou řadou (někdy chronologickou řadou) rozumíme řadu hodnot určitého 

ukazatele, uspořádaných z hlediska přirozené časové posloupnosti. Přitom je nutné, aby 

věcná náplň ukazatele i jeho prostorové vymezení byly shodné v celém sledovaném 

období.“
18

 

1.2.1 Členění časových řad 

Časové řady jsou rozlišovány z mnoha různých členění. Lze je členit podle rozhodného 

časového hlediska, na řady intervalové a okamžikové. Podle periodicity na časové řady 

roční (dlouhodobé) a krátkodobé. Podle druhu sledovaných ukazatelů na časové řady 

primárních (prvotních) ukazatelů a sekundárních (odvozených) charakteristik. A také 

podle způsobu vyjádření údajů na časové řady naturálních a peněžních ukazatelů.
19

  

 

Nejčastější členění časových řad je podle rozhodného časového hlediska. „Intervalovou 

časovou řadou se rozumí řada intervalového ukazatele, tj. ukazatele, jehož velikost 

závisí na délce intervalu, za který je sledován.“
20

„Časové řady ukazatelů okamžikových 

jsou sestavovány z ukazatelů, které se vztahují k určitému okamžiku (nejčastěji dni), 

např. stav zásob k počátku nebo konci určitého období, počet zaměstnanců 

k poslednímu dni v měsíci apod.“
21

 

 

1.2.2 Charakteristiky časových řad 

Abychom získali určitou představu o charakteru procesu, tak je využito elementární 

charakteristiky časových řad, jejichž výsledky jsou poté znázorněny pomocí grafů.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 KROPÁČ, J. Statistika B. 2009, s. 114. 
19

 HINDLS, R., HRONOVÁ, S., SEGER, J. Statistika pro ekonomy. 2002. 
20

 HINDLS, R., HRONOVÁ, S., SEGER, J. Statistika pro ekonomy. 2002, s. 247. 
21

 HINDLS, R., HRONOVÁ, S., SEGER, J. Statistika pro ekonomy. 2002, s. 248. 
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Průměr 

Průměr intervalové řady je označen ӯ a počítá se jako aritmetický průměr hodnot časové 

řady v jednotlivých intervalech.
22

 Je vyjádřen vzorcem 

 

   
 

 
   

 

   

  (1.4) 

 

Průměr okamžikové časové řady je nazýván také chronologickým průměrem a je 

označen ӯ. Jestliže jsou vzdálenosti mezi jednotlivými časovými okamžiky t1, t2,…, tn, 

v nichž jsou hodnoty této časové řady zadány, jsou stejně dlouhé, nazývá se neváženým 

chronologickým průměrem.
23

 Výpočet pomocí vzorce 

 

   
 

   
 
  
 
     

  
 

   

   

   (1.5) 

 

První diference 

První diference se označují 1di(y), jsou vypočítány jako rozdíl dvou po sobě jdoucích 

hodnot časové řady.
24

 

 

                              (1.6) 

 

„První diference vyjadřují přírůstek hodnoty časové řady, tedy o kolik se změnila její 

hodnota v určitém okamžiku resp. období oproti určitému okamžiku resp. období 

bezprostředně předcházejícímu.“
25

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 KROPÁČ, J. Statistika B. 2009. 
23

 KROPÁČ, J. Statistika B. 2009. 
24

 KROPÁČ, J. Statistika B. 2009. 
25

 KROPÁČ, J. Statistika B. 2009, s. 119. 
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Průměr prvních diferencí 

„Z prvních diferencí určíme průměr prvních diferencí, označený             , který vyjadřuje, 

o kolik se průměrně změnila hodnota časové řady za jednotkový časový interval.“
26

  

Je dán vzorcem 

 

      
 

   
    

 

   

    
     
   

  (1.7) 

 

Koeficient růstu 

Tento koeficient charakterizuje rychlost růstu nebo poklesu hodnot časové řady, 

označuje se ki(y). Je počítán jako poměr dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady.
27

 

Výpočet podle vzorce 

 

      
  
    

                (1.8) 

 

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

oproti určitému okamžiku resp. období oproti určitému okamžiku resp. období 

bezprostředně předcházejícímu. Kolísají-li koeficienty růstu časové řady kolem 

konstanty, usuzujeme odtud, že trend ve vývoji časové řady lze vystihnout exponenciální 

funkcí.“
28

 

 

Průměrný koeficient růstu 

Tento koeficient je určen z koeficientů růstu. Označuje se             . Vyjadřuje průměrnou 

změnu koeficientů růstu za jednotkový časový interval. Počítá se jako geometrický 

průměr dle vzorce
29

 

 

             

 

   

   

  
  
  

   

  (1.9) 

                                                 
26

 KROPÁČ, J. Statistika B. 2009, s. 119. 
27

 KROPÁČ, J. Statistika B. 2009. 
28

 KROPÁČ, J. Statistika B. 2009, s. 119. 
29

 KROPÁČ, J. Statistika B. 2009. 
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1.2.3 Dekompozice časových řad 

Časová řada je tvořena několika složkami, patří mezi ně trendová složka Ti, sezónní 

složka Si, cyklická složka Ci a náhodná složka ei. „Jestliže jde o tzv. aditivní 

dekompozici, lze hodnoty yi časové řady vyjádřit pro čas ti, i=1,2,…, n, součtem“
30

 

 

              . (1.10) 

 

„Trend vyjadřuje obecnou tendenci dlouhodobého vývoje sledovaného ukazatele v čase. 

Je důsledkem působení sil, které systematicky působí ve stejném směru.“
31

 Trend může 

být rostoucí, klesající, ale i konstantní. 

 

„Sezónní složka je pravidelně se opakující odchylka od trendové složky, vyskytující se  

u časových řad údajů s periodicitou kratší než 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 též vlivem různých 

společenských zvyklostí.“
32

 

 

„Cyklickou složkou rozumíme kolísání okolo trendu v důsledku dlouhodobého 

cyklického vývoje s délkou vlny delší než jeden rok.“
33

 

 

„Náhodná složka je taková veličina, kterou nelze popsat žádnou funkcí času. Je to 

složka, která zbývá po vyloučení trendu, sezónní a cyklické složky. V ideálním případě 

lze počítat s tím, že jejím zdrojem jsou drobné a v jednotlivostech nepostižitelné příčiny, 

které jsou vzájemně nezávislé.“
34

 

 

1.2.4 Popis trendové složky regresní analýzou 

Nejpoužívanějším způsobem popisu vývoje časové řady je regresní analýza. 

Neumožňuje jenom vyrovnání pozorovaných dat časové řady, ale i předpověď jejího 

                                                 
30

 KROPÁČ, J. Statistika B. 2009, s. 122. 
31

 KROPÁČ, J. Statistika B. 2009, s. 122. 
32

 SEGER, J., HINDLS, R. Statistické metody v tržním hospodářství. 1995, s. 267. 
33

 SEGER, J., HINDLS, R. Statistické metody v tržním hospodářství. 1995, s. 267. 
34

 SEGER, J., HINDLS, R. Statistické metody v tržním hospodářství. 1995, s. 267. 
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dalšího vývoje. „Při regresní analýze se předpokládá, že analyzovanou časovou řadu, 

jejíž hodnoty jsou y1, y2,…, yn, lze rozložit na složky trendovou a reziduální,“
35

 tedy 

 

                      . (1.11) 

 

Velkým problémem je zvolit správný typ regresní funkce. „Ten určujeme z grafického 

záznamu průběhu časové řady nebo na základě předpokládaných vlastností trendové 

složky, vyplývajících z ekonomických úvah.“
36

 Mezi typy regresní funkce patří lineární 

trend, parabolický trend, exponenciální trend, modifikovaný exponenciální trend, 

logistický trend a Gompertzova křivka. 

 

1.2.5 Metody odhadu parametrů trendových funkcí 

Mezi jednoduchou a nejpoužívanější metodu odhadu parametrů trendových funkcí patří 

metoda nejmenších čtverců. Této metody je využíváno pouze u odhadu parametrů 

lineárního a parabolického trendu a také u exponenciálního trendu, u kterého je nejdříve 

provedena vhodná transformace, kdy je původní model exponenciálního trendu 

převeden logaritmizací z nelineární funkce na lineární. U nelinearizovatelných funkcí, 

mezi které patří modifikovaný exponenciální trend, logistický trend a Gompertzova 

křivka, není metody nejmenších čtverců využíváno, protože nelze převést ani pomocí 

transformací jejich nelineární tvar na lineární. Pro jejich odhady parametrů je využíváno 

jiných metod.
37

 

 

Regresní přímka 

Nejpoužívanější typ trendové funkce je vyjádřen ve tvaru 

 

                           (1.12) 

 

Odhady koeficientů β1 a β2 regresní přímky pro zadané dvojice (xi, yi) jsou označeny 

jako b1 a b2. K určení koeficientů b1 a b2 je používáno metody nejmenších čtverců.  

                                                 
35

 KROPÁČ, J. Statistika B. 2009, s. 124. 
36

 KROPÁČ, J. Statistika B. 2009, s. 124. 
37

 HINDLS, R., HRONOVÁ, S., SEGER, J. Statistika pro ekonomy. 2002. 
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Tato metoda nám říká, že za nejlépe vyhovující jsou považovány koeficienty b1 a b2, 

minimalizující funkci S(b1, b2). Tato funkce je dána předpisem
38

 

 

                      
 

 

   

  (1.13) 

 

Odhady b1 a b2 koeficientů β1 a β2 regresní přímky pro dvojice (xi, yi) jsou určeny tak, 

že je vypočítána první parciální derivace funkce S(b1, b2) podle proměnných b1 a b2. 

Získané parciální derivace jsou položeny rovny nule a jsou získány tyto rovnice
39

 

 

  

   
   

 

   

                     

  

   
   

 

   

                      

(1.14) 

 

Po jejich úpravě je dosaženo soustavy normálních rovnic 

 

        

 

   

       

 

   

  

   

 

   

       
 

 

   

       

 

   

    

(1.15) 

 

Ze soustavy normálních rovnic (1.15) jsou vypočítány koeficienty b1 a b2 buď 

vyřešením soustavy rovnic o dvou neznámých, nebo pomocí vzorců 

 

   
   
 
           

   
       

   

                (1.16) 

 

 

 

                                                 
38

 KROPÁČ, J. Statistika B. 2009. 
39

 KROPÁČ, J. Statistika B. 2009. 



22 

 

kde    a    jsou výběrovými průměry 

 

   
 

 
   

 

   

        
 

 
   

 

   

  (1.17) 

 

Odhad regresní přímky je dán vzorcem 

 

              (1.18) 

 

Parabolický trend 

Je také často používaným typem trendové funkce. Patří mezi lineární funkce. Je dán 

předpisem 

 

               
                 (1.19) 

 

Odhad regresních koeficientů je vypočten dosazením do normální soustavy rovnic 

 

                  
       

             
        

          

      
        

        
        

   

(1.20) 

  

Linearizovatelné funkce 

„Říkáme, že nelineární regresní funkce η(x, β) je linearizovatelná, jestliže vhodnou 

transformací dostaneme funkci, která na svých regresních koeficientech závisí lineárně. 

Pro určení regresních koeficientů a dalších charakteristik této linearizované funkce 

použijeme buď regresní přímku, nebo klasický lineární model. Zpětnou transformací 

pak ze získaných výsledků dostaneme odhady koeficientů a dalších charakteristik  

pro nelineární model.“
40

 

 

 

                                                 
40

 KROPÁČ, J. Statistika B. 2009, s. 104. 
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Exponenciální trend 

Je zapsán ve tvaru 

 

           . (1.21) 

 

Mocninný trend 

Je dán vzorcem 

 

          . (1.22) 

 

Nelinearizovatelné funkce 

Modifikovaný exponenciální trend 

„Modifikovaný exponenciální trend je vhodný v těch případech, kdy regresní funkce je 

shora resp. zdola ohraničená.“
41

 Je dána předpisem 

 

            
   (1.23) 

 

Logistický trend 

„Logistický trend má inflexi (v inflexním bodě se průběh jeho křivky mění z polohy nad 

tečnou na polohu pod tečnou resp. naopak) a je shora i zdola ohraničen. Řadíme jej 

mezi tzv. S-křivky symetrické kolem inflexního bodu.“
42

 Je vyjádřen ve tvaru 

 

     
 

       
   (1.24) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41

 KROPÁČ, J. Statistika B. 2009, s. 107. 
42

 KROPÁČ, J. Statistika B. 2009, s. 107. 
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Gompertzova křivka 

„Gompertzova křivka má inflexi a je shora i zdola ohraničená. Řadíme ji mezi  

tzv. S-křivky nesymetrické kolem inflexního bodu, kde většina jejích hodnot leží  

až za jejím inflexním bodem.“
43

 Je dána ve tvaru 

 

             
 
  (1.25) 

 

Odhady b1, b2, b3 koeficientů β1, β2, β3 modifikovaného exponenciálního trendu jsou 

určeny pomocí vzorců 

 

    
     
     

 
    

   (1.26) 

 

          
  
   

  
     

     
    (1.27) 

 

   
 

 
        

  
    

  

    
     (1.28) 

 

kde výrazy S1, S2, S3 jsou součty, které jsou určeny takto 

 

      

 

   

            

  

     

             

  

      

  (1.29) 

 

Vzorce (1.26) až (1.29) platí za následujících podmínek: 

 „Zadaný počet n dvojic hodnot (xi, yi), i = 1, 2, . . . , n je dělitelný třemi,  

tj. n = 3m, kde m je přirozené číslo. Tedy data lze rozdělit do tří skupin  

o stejném počtu m prvků. Pokud data tento požadavek nesplňují, vynechá se 

příslušný počet buď počátečních nebo koncových dat. 

 

                                                 
43

 KROPÁČ, J. Statistika B. 2009, s. 108. 
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 Hodnoty xi jsou zadány v ekvidistantních krocích, majících délku h > 0,  

tj. xi = x1 + (i - 1) h.“
44

 

1.2.6 Index determinace 

K posouzení, zda je zvolen vhodný trend pro vyrovnání dat, je využíváno indexu 

determinace, který je označen I
2
 a vyjádřen vzorcem

45
 

 

     
     

  
   

         
  

   

          
   

  (1.30) 

 

1.2.7 Test statistické významnosti rozdílu koeficientu b2 od nuly 

Tento test je využíván k zjištění, jestli se při vyrovnání dat vyskytuje trend  

nebo nevyskytuje. Při testu je postupováno následovně: 

1. Je formulována nulová hypotéza, kdy je koeficient b2 roven nule, pak se trend 

nevyskytuje a alternativní hypotéza, kdy koeficient b2 není roven nule a trend se 

vyskytuje.  

 

                       

                     
(1.31) 

  

2. Je využíváno testového kritéria 

 

  
  

      
       

  

        
  (1.32) 

 

3. Je počítán kritický obor 

 

            
  

 
 
        (1.33) 

 

                                                 
44

 KROPÁČ, J. Statistika B. 2009, s. 108. 
45

 KROPÁČ, J. Statistika B. 2009. 
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Když se testové kritérium nachází v kritickém oboru, tak zamítáme nulovou 

hypotézu a přijmeme alternativní hypotézu. Když testové kritérium leží 

v kritickém oboru, pak přijmeme nulovou hypotézu. 
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2 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE 

 

2.1 Představení společnosti 

2.1.1 Základní informace o společnosti 

Název: OZM Research, s.r.o. 

Sídlo: Blížňovice 32 

Právní forma: společnost s ručením omezeným 

IČO: 25278118 

 

Firma OZM Research sídlí a má provozovnu v obci Blížňovice, která se nachází 

v okrese Chrudim v kraji pardubickém. Provozovna je umístěna tak, že kolem ní 

v okruhu více jak 500 m není žádná zástavba. Je také velmi blízko (zhruba 20 km) 

tradičnímu českému centru vývoje, výuky a výroby výbušnin v Pardubicích, což 

umožňuje spolupráci firmy s Ústavem energetických materiálů Univerzity Pardubice. 
46

 

 

Od založení firmy roku 1997 vyváží své výrobky do mnoha zemí Evropy, USA, Asie  

i Latinské Ameriky. Mezi její hlavní zákazníky patří vojenské výzkumné a zkušební 

ústavy, univerzity, výrobci výbušnin a munice, jaderné elektrárny a další průmyslové 

podniky.
47

 

2.1.2 Předmět podnikání  

Firma OZM Research se zabývá výrobou speciálních přístrojů pro zkoušení výbušnin. 

„Komerční aktivity firmy jsou zaměřeny na tři nosné programy – zkušební přístroje, 

technologie a expertní služby výbušnin a munice.“
48

 „Vyráběné přístroje pokrývají 

oblast zkoušek stability a snášenlivosti, citlivosti a výkonnostních výbušnin v různých 

zkušebních programech“.
49

 

                                                 
46

 HANUS, M. Podnikatelský záměr projektu. 2008. 
47

 OZM RESEARCH. Testovací přístroje, technologie, expertní služby v energetických materiálech. 

[online] 2012 [cit. 2012-02-10]. Dostupné z: <http://www.ozm.cz/cs/>.  
48

 OZM RESEARCH. Testovací přístroje, technologie, expertní služby v energetických materiálech. 

[online] 2012 [cit. 2012-02-10]. Dostupné z: <http://www.ozm.cz/cs/>. 
49

 OZM RESEARCH. Testovací přístroje, technologie, expertní služby v energetických materiálech. 

[online] 2012 [cit. 2012-02-10]. Dostupné z: <http://www.ozm.cz/cs/>. 

http://www.ozm.cz/cs/
http://www.ozm.cz/cs/
http://www.ozm.cz/cs/
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2.1.3 Výrobní sortiment 

Výrobním sortimentem firmy OZM Research jsou přístroje pro výbušniny, výbuchové 

komory, výbuchuodolné kontejnery a technologie delaborace munice. 

 

Přístroje pro výbušniny 

OZM Research je výrobcem nebo dodavatelem velké řady přístrojů pro testování 

výbušnin, výbušných látek a střeliva využitelných ve zkušebních programech, které 

odpovídají požadavkům souvisejících standardů a norem.
50

 Níže je uveden jeden 

z mnoha jejich přístrojů, který je možno vidět na obr. 1. 

Například: Balistický moždíř 

„Zkouška v balistickém moždíři se používá pro stanovení schopnosti trhavin. Zkušební 

aparatura se skládá z masivního ocelového moždíře uzavřeného těžkým ocelovým 

projektilem. Moždíř je zavěšen na dlouhém rameni výkyvné konstrukce.“
51

 

 

 

Obr. 1: Balistický moždíř (Zdroj: Převzato z
52

) 

 

Výbuchové komory 

Průmyslové výbuchové komory odolné vůči opakovaným výbuchům s tritolovým 

ekvivalentem 0,2 – 16 kg TNT prováděným jako součást výrobního procesu  

(např. likvidace munice, zpracování kovů výbuchem, zkoušení jakosti trhavin), 

s životností řádově 10
4
 – 10

5
 výbuchů, jsou jejich nejdůležitějším programem v oblasti 

technologií a úspěšně pracují i na několika místech v České republice. Laboratorní 

                                                 
50

 OZM RESEARCH. Testovací přístroje, technologie, expertní služby v energetických materiálech. 

[online]. 2012 [cit. 2012-02-10]. Dostupné z:<http://www.ozm.cz/cs/>. 
51

 OZM RESEARCH. Testovací přístroje, technologie, expertní služby v energetických materiálech. 

[online]. 2012 [cit. 2012-02-10]. Dostupné z: <http://www.ozm.cz/cs/>.  
52

 OZM RESEARCH. Testovací přístroje, technologie, expertní služby v energetických materiálech. 

[online]. 2012 [cit. 2012-02-10]. Dostupné z: <http://www.ozm.cz/cs/>. 

http://www.ozm.cz/cs/
http://www.ozm.cz/cs/
http://www.ozm.cz/cs/
http://www.ozm.cz/files/eshop_article5/70-ballisticmortar1.jpg
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výbuchové komory jsou podobným technologickým zařízením, vyvinutým speciálně 

pro vědecké experimenty, výzkumné práce a zkušebnictví ve výbušinářských 

laboratořích.
53

 Jak vypadá výbuchová komora, lze vidět na obr. 2. 

 

 

Obr. 2: Výbuchová komora (Zdroj: Převzato z
54

) 

 

Výbuchuodolné kontejnery 

„Výbuchuodolné kontejnery slouží k bezpečnému skladování a přepravě vysoce citlivých 

výbušnin, improvizovaných výbušnin, teroristických pumových náloží nebo nevybuchlé 

munice. Tato produktová řada zahrnuje i skladovací moduly pro uchovávání výbušnin, 

které umožňují minimalizovat nezbytné bezpečnostní vzdálenosti, dále speciální 

betonové či železobetonové mobilní sklady pyrotechnických výrobků, výbušnin a munice 

chránící okolí před účinky výbuchu, stejně jako mobilní bunkry pro distanční provádění 

vysoce rizikových operací s výbušninami a municí.“
55

 Na obr. 3 je zobrazen jeden 

z lehkých hermetických výbuchuodolných kontejnerů. 

                                                 
53

 OZM RESEARCH. Testovací přístroje, technologie, expertní služby v energetických materiálech. 

[online] 2012 [cit. 2012-02-10]. Dostupné z: <http://www.ozm.cz/cs/>. 
54

 OZM RESEARCH. Testovací přístroje, technologie, expertní služby v energetických materiálech. 

[online] 2012 [cit. 2012-02-10]. Dostupné z: <http://www.ozm.cz/cs/>. 
55

 OZM RESEARCH. Testovací přístroje, technologie, expertní služby v energetických materiálech. 

[online] 2012 [cit. 2012-02-10]. Dostupné z: <http://www.ozm.cz/cs/>. 
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http://www.ozm.cz/cs/
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Obr. 3: Lehký hermetický výbuchuodolný kontejner J-200G (Zdroj: Převzato z
56

) 

 

Technologie Delaborace Munice 

„Mobilní delaborační technologie jsou konstruovány pro bezpečnou a ekologicky 

šetrnou likvidaci munice mimo průmyslových závodů, v místech jako jsou muniční 

sklady. Využití mobilních delaboračních technologií eliminuje náklady a rizika spojená 

s přepravou nebezpečné vyřazené nebo přestárlé munice k likvidaci.“
57

 

 

2.2 Výsledky analýzy jednotlivých ukazatelů 

2.2.1 Celkové výnosy 

V následující tabulce jsou obsažena data a charakteristiky intervalové časové řady 

celkových výnosů. Ve druhém sloupci jsou uvedeny roky za sledované období.  

Ve třetím sloupci yi jsou uvedeny hodnoty celkových výnosů za dané období.  

Ve čtvrtém a pátém sloupci jsou obsaženy charakteristiky časové řady, a to první 

diference 1di(y) vypočtené podle vzorce (1.6) a koeficienty růstu ki(y) vypočtené  

ze vzorce (1.8). 

 

 

 

                                                 
56

 OZM RESEARCH. Testovací přístroje, technologie, expertní služby v energetických materiálech. 

[online] 2012 [cit. 2012-02-10]. Dostupné z: <http://www.ozm.cz/cs/>. 
57

 OZM RESEARCH. Testovací přístroje, technologie, expertní služby v energetických materiálech. 

[online] 2012 [cit. 2012-02-10]. Dostupné z: <http://www.ozm.cz/cs/>.  
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Tab. 1: Celkové výnosy v tis. Kč (Zdroj: Zpracování vlastní, Vstupní data z
58

) 

i roky yᵢ 

(tis. Kč) 

₁dᵢ(y) 

(tis. Kč) 

kᵢ(y) 

1 2005 19146 - - 

2 2006 29705 10559 1,551 

3 2007 22529 -7176 0,758 

4 2008 44601 22072 1,980 

5 2009 25660 -18941 0,575 

6 2010 61339 35679 2,390 

 

Firma má převážně výrobní charakter a většinu jejich výnosů představují tržby 

z prodeje vlastních výrobků a služeb. Výše tržeb firmy je pak závislá na počtu a druhu 

zakázek. Z grafu 1 lze vyčíst výrazný růst celkových výnosů v letech 2006, 2008  

a 2010, na který měly vliv milionové zakázky na delaboraci munice. Přestože celkové 

výnosy v daném období střídavě rostou a klesají, mají v průměru rostoucí tendenci. 

Celkové výnosy vzrostly od roku 2005 do roku 2010 z hodnoty 19 146 mil. Kč  

na hodnotu 61 339 mil. Kč. 
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Graf 1: Celkové výnosy (Zdroj: Vlastní) 

 

Výpočet charakteristik 

Průměrná hodnota: 

              

Během sledovaného období byly každý rok průměrné celkové výnosy 33 830 tis. Kč. 

Průměr prvních diferencí: 

                         

Od roku 2005 do roku 2010 vzrostly každý rok celkové výnosy průměrně  

o 8 438,6 tis. Kč. 

Průměrný koeficient růstu: 

                     

V období uvedeném na grafu vzrostly každý rok celkové výnosy v průměru o 26 %. 

 

Vyrovnání dat a prognóza  

Na grafu 1 lze pozorovat, že celkové výnosy spíše rostou, i když v určitých letech 

zaznamenaly pokles. Pro vyrovnání je zvolena regresní přímka. Podle vzorce (1.16) 

jsou vypočítány koeficienty regresní přímky b1 a b2, které jsou následovně používány 

pro výpočet odhadu hodnoty celkových výnosů pro rok 2011 a 2012 dle vzorce (1.18). 
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Odhad regresních koeficientů: 

                

               

 

Funkce regresní přímky: 

                         

 

Prognóza pro rok 2011: 

                                          

 

Prognóza pro rok 2012: 

                                          

 

Odhad celkových výnosů pro rok 2011 dle regresní přímky je roven 55 920,25 tis. Kč  

a pro rok 2012 je 62 231,75 tis. Kč.  

 

Vhodnost vybrané funkce je zjištěna dosazením hodnot do vzorce (1.30) indexu 

determinace. Vypočtená hodnota indexu determinace je rovna 0,54. Přestože hodnota 

není moc blízká jedné, tak zvolená regresní funkce vychází jako nejvhodnější  

pro vyrovnání i prognózu. 
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Na grafu 2 je zobrazen vývoj celkových výnosů a jeho vyrovnání regresní přímkou, 

přičemž izolovanými body jsou znázorněny prognózy na rok 2011 a 2012. 

 

 

Graf 2: Celkové výnosy - vyrovnání a prognóza (Zdroj: Vlastní) 

 

2.2.2 Celkové náklady 

V níže uvedené tabulce jsou obsažena data a základní charakteristiky intervalové časové 

řady celkových nákladů. Ve druhém sloupci jsou zobrazeny roky za sledované období. 

Ve třetím sloupci yi jsou uvedeny hodnoty celkových nákladů za jednotlivé období.  

Ve čtvrtém sloupci 1di(y) jsou obsaženy hodnoty první diference, které jsou vypočteny 

podle vzorce (1.6) a v pátém sloupci ki(y) jsou vyjádřeny hodnoty koeficientu růstu, 

které jsou získány pomocí vzorce (1.8). 
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Tab. 2: Celkové náklady v tis. Kč (Zdroj: Zpracování vlastní, Vstupní data z
59

) 

i roky yᵢ  

(tis. Kč) 

₁dᵢ(y)  

(tis. Kč) 

kᵢ(y) 

1 2005 18759 - - 

2 2006 25607 6848 1,365 

3 2007 17062 -8545 0,666 

4 2008 37116 20054 2,175 

5 2009 22119 -14997 0,596 

6 2010 51041 28922 2,308 

 

Grafické vyjádření hodnot celkových nákladů je znázorněno na grafu 3. Z grafu je 

patrné, že celkové náklady mají tendenci růstu, i když se střídá růst s poklesem. Zvýšení 

celkových nákladů v letech 2006, 2008 a 2010 vyplývá z nákladově náročnějších 

zakázek na delaboraci munice. 

 

 

Graf 3: Celkové náklady (Zdroj: Vlastní) 
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Výpočet charakteristik 

Průměrná hodnota: 

                  

Ve sledovaném období byly každý rok průměrné celkové náklady 28 617,3 tis. Kč. 

Průměr prvních diferencí: 

                         

Během sledovaného období vzrostly každý rok celkové náklady průměrně  

o 6 456,4 tis. Kč. 

Průměrný koeficient růstu: 

                     

Ve zkoumaném období vzrostly každý rok celkové náklady v průměru o 22 %. 

 

Vyrovnání dat a prognóza 

Z grafu 3 je patrné, že celkové náklady mají tendenci růstu i přes pokles v letech 2007 

 a 2009, proto je pro vyrovnání dat vybrána regresní přímka. Podle vzorce (1.16) jsou 

vypočítány koeficienty regresní přímky b1 a b2, které jsou poté dosazeny  

do vzorce (1.18) k výpočtu odhadu hodnoty celkových nákladů pro rok 2011 a 2012. 

 

Odhady regresních koeficientů: 

                

                

 

Funkce regresní přímky: 

                            

 

Prognóza pro rok 2011: 

                                         

 

Prognóza pro rok 2012: 
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Odhad celkových nákladů pro rok 2011 dle regresní přímky je roven 45 717,45 tis. Kč  

a pro rok 2012 činí 50 603,20 tis. Kč.  

 

Index determinace, který je dán vzorcem (1.30) má hodnotu 0,49. Na základě vypočtené 

hodnoty nám posoudí, zda je vybraná regresní funkce vyhovující. I když index 

determinace není příliš blízký k jedné, tak zvolená regresní přímka je nejlépe vyhovující 

i pro prognózu na následující roky.  

 

Vývoj celkových nákladů a jeho vyrovnání regresní přímkou je zachyceno na grafu 4. 

Izolovanými body jsou zobrazeny prognózy na rok 2011 a 2012. 

 

 

Graf 4: Celkové náklady – vyrovnání a prognóza (Zdroj: Vlastní) 

 

2.2.3 Běžná likvidita 

V tabulce 3 jsou uvedeny hodnoty běžné likvidity a dvě základní charakteristiky 

časových řad. Ve druhém sloupci jsou obsaženy roky za zkoumané období. Ve třetím 

sloupci yi jsou vypočteny hodnoty běžné likvidity podle vzorce (1.1). V posledních 

dvou sloupcích jsou zachyceny hodnoty základních charakteristik časových řad,  

ve čtvrtém sloupci 1di(y) první diference, které jsou získány ze vzorce (1.6) a v pátém 

sloupci ki(y) průměry prvních diferencí, které jsou vypočteny podle vzorce (1.8).  
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Tab. 3: Hodnota běžné likvidity (Zdroj: Zpracování vlastní, Vstupní data z
60

) 

i roky yᵢ ₁dᵢ(y) kᵢ(y) 

1 2005 1,02 - - 

2 2006 1,5 0,48 1,471 

3 2007 3,47 1,97 2,313 

4 2008 2,54 -0,93 0,732 

5 2009 2,62 0,08 1,031 

6 2010 2,32 -0,3 0,885 

 

Průběh hodnot běžné likvidity je možno sledovat na grafu 5. Z grafického zobrazení je 

z počátku pozorován růst hodnot až do roku 2007, poté od roku 2008 je zaznamenán 

mírný pokles. I přes mírný pokles se hodnoty běžné likvidity nacházejí v doporučeném 

rozmezí. 

 

 

Graf 5: Běžná likvidita (Zdroj: Vlastní) 
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Výpočet charakteristik 

Průměrná hodnota: 

             

Od roku 2005 do roku 2010 byla každý rok průměrná hodnota běžné likvidity 2,245. 

 

Vyrovnání dat a prognóza 

Z grafu 5 je vidět pozvolný růst a následný pokles hodnot běžné likvidity, až na rok 

2007, kdy se hodnota rychleji zvýšila, a proto je tato hodnota pro vyrovnání dat  

a prognózu vypuštěna. Na základě toho je pro vyrovnání dat zvolen parabolický trend, 

který je skoro totožný s vývojem hodnot běžné likvidity. Podle soustavy rovnic (1.20) 

jsou vypočteny regresní koeficienty parabolického trendu b1, b2 a b3, které jsou využity 

pro výpočet odhadu hodnoty běžné likvidity pro rok 2011 a 2012 dle vzorce (1.19). 

 

Odhady regresních koeficientů: 

              

             

             

 

Regresní funkce: 

                              

 

Prognóza pro rok 2011: 

                                          

 

Prognóza pro rok 2012: 

                                          

 

Odhad hodnoty běžné likvidity v roce 2011 dle parabolického trendu je roven 1,86  

a v roce 2012 je 0,97. 
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Podle indexu determinace je určeno, zda je vybraný trend vyhovující. Dosazením  

do vzorce (1.30) je získána hodnota 0,92. Tato hodnota je velmi blízká jedné, což 

vysvětluje, že použitý trend je vyhovující. 

 

Graf 6 zachycuje vývoj běžné likvidity a jeho vyrovnání parabolickým trendem. 

Prognózy pro rok 2011 a 2012 jsou znázorněny izolovanými body. 

 

 

Graf 6: Běžná likvidita – vyrovnání a prognóza (Zdroj: Vlastní) 

 

2.2.4 Rentabilita tržeb 

V uvedené tabulce 4 ve druhém sloupci jsou zobrazeny roky za období 2005 až 2010. 

Ve třetím sloupci yi jsou vypočteny hodnoty rentability tržeb pomocí vzorce (1.2), které 

jsou vyjádřeny v procentech. Ve čtvrtém sloupci 1di(y) jsou hodnoty prvních diferencí, 

které jsou vypočteny dle vzorce (1.6) a v posledním sloupci ki(y) jsou uvedeny hodnoty 

koeficientu růstu, které jsou získány pomocí vzorce (1.8). 
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Tab. 4: Hodnoty rentability v procentech (Zdroj: Zpracování vlastní, Vstupní data z
61

)  

i roky yᵢ ₁dᵢ(y) kᵢ(y) 

1 2005 2,2% - - 

2 2006 14,8% 12,6% 6,73 

3 2007 27,3% 12,5% 1,84 

4 2008 18,0% -9,3% 0,66 

5 2009 19,2% 1,2% 1,07 

6 2010 17,4% -1,8% 0,91 

 

Z grafu 7, na kterém je zobrazen průběh hodnot rentability tržeb, je pozorováno náhlé 

zvýšení v roce 2006, kdy hodnota mnohonásobně vzrostla oproti roku 2005, což bylo 

způsobeno začátkem vývoje delaboračních technologií, které měli vliv  

na nárůst tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb a na výsledek hospodaření  

za účetní období. Následující rok došlo k růstu a v ostatních letech se hodnota 

rentability tržeb spíše postupně snižovala až na rok 2009, kdy byl zaznamenán mírný 

vzrůst. Přestože se hodnoty rentability tržeb snižují, tak stále dosahují uspokojivých 

hodnot, které jsou nad doporučenou hodnotou až na rok 2005. 
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Graf 7: Rentabilita tržeb (Zdroj: Vlastní) 

 

Výpočet charakteristik 

Průměrná hodnota: 

             

V letech 2005 až 2010 byla každý rok průměrná rentabilita tržeb 16,48 %. 

 

Vyrovnání dat a prognóza 

Na grafu 7 je pozorován průběh hodnot rentability tržeb, kde došlo k velikému skoku 

z roku 2005 na rok 2006, proto je rok 2005 vynechán ve výpočtech. Protože průběh 

hodnot je kolísavý, tak je využito testu statistické významnosti rozdílu koeficientu b2  

od nuly. Postupným dosazením do rovnic (1.31), (1.32) a (1.33) je dosaženo závěru, že 

se nevyskytuje žádný trend. Proto jsou data vyrovnána proložením průměrné hodnoty 

rentability tržeb, která je rovna 19,3 % a tato hodnota bude prognózou na rok 2011  

i 2012. 
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Na grafu 8 je zobrazen vývoj rentability tržeb a jeho proložení průměrnou hodnotou 

rentability tržeb. Izolovanými body jsou prognózy na rok 2011 a 2012. 

  

 

Graf 8: Rentabilita tržeb – proložení průměrnou hodnotou (Zdroj: Vlastní) 

 

2.2.5 Altmanův model 

V tabulce 5 jsou ve druhém sloupci uvedeny jednotlivé roky za sledované období.  

Ve třetím sloupci yi jsou zachyceny hodnoty Altmanova modelu, které jsou vypočítány 

dosazením do rovnice (1.3). Ve čtvrtém sloupci 1di(y) jsou obsaženy hodnoty prvních 

diferencí získané pomocí vzorce (1.6) a v pátém sloupci ki(y) jsou uvedeny hodnoty 

koeficientu růstu vypočítané dle vzorce (1.8). 
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Tab. 5: Hodnoty Altmanova modelu (Zdroj: Zpracování vlastní, Vstupní data z
62

)  

i roky yᵢ ₁dᵢ(y) kᵢ(y) 

1 2005 2,85 - - 

2 2006 3,76 0,91 1,319 

3 2007 3,47 -0,29 0,923 

4 2008 3,19 -0,28 0,919 

5 2009 1,95 -1,24 0,611 

6 2010 2,58 0,63 1,323 

 

Na následujícím grafu 9 lze sledovat průběh hodnot Altmanova modelu, které v roce 

2005 pozvolna rostou až do roku 2006, v tomto roce je zaznamenán pokles až do roku 

2009, kdy hodnota Altmanova modelu opět začíná stoupat. Z hodnot, kterých firma 

dosahuje, je patrné, že její finanční situace je uspokojivá a není ohrožena bankrotem. 

 

 

Graf 9: Altmanův model (Zdroj: Vlastní) 
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Výpočet charakteristik 

Průměrná hodnota: 

            

Během zkoumaných let byla každý rok průměrná hodnota Altmanova modelu 2,97. 

Průměr prvních diferencí: 

                        

V letech 2005 až 2010 klesla každý rok hodnota Altmanova modelu průměrně o 0,054. 

Průměrný koeficient růstu: 

                    

Během sledovaného období klesla každý rok hodnota Altmanova modelu v průměru  

o 0,02 %. 

 

Vyrovnání a prognóza 

Hodnoty Altmanova modelu mají nepravidelný průběh a je velký problém je vyrovnat 

výchozími trendy. K zjištění, zda se nějaký trend vyskytuje, je použito testu statistické 

významnosti rozdílu koeficientu b2 od nuly. Dosazením do rovnic (1.31), (1.32) a (1.33) 

je zjištěno, že se žádný trend nevyskytuje a proto jsou data vyrovnána proložením 

průměrné hodnoty, která činí 2,97 a také tato hodnota bude prognózou pro rok 2011  

a 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Vývoj Altmanova modelu a jeho proložení průměrnou hodnotou Altmanova modelu je 

zachycen na grafu 10. Izolované body představují prognózy na rok 2011 a 2012. 

 

 

Graf 10: Altmanův model – proložení průměrnou hodnotou (Zdroj: Vlastní) 

 

2.3 Celkové zhodnocení 

Celkové výnosy ve sledovaném období vykazují střídavý růst s poklesem. Na zvýšení 

celkových výnosů v daných letech měly především vliv tržby a to zejména tržby  

za prodej vlastních výrobků a služeb, kdy firma realizovala zakázky delaboračních 

technologií, které jsou v hodnotách milionů, což mělo vliv na výrazné zvýšení 

celkových výnosů v letech 2006, 2008 a 2010. Pokles celkových výnosů v letech 2007  

a 2009 byl způsoben tím, že firma v daných letech neměla zakázky na delaboraci 

munice, které představují tržby v hodnotách milionů, ale měla pouze statisícové 

zakázky za dodávky přístrojů. Pomocí zvolené regresní funkce je vypočtena prognóza 

na rok 2011 a 2012. Výsledkem prognózy jsou předpokládané výnosy pro rok 2011 

v hodnotě 55 920,25 tis. Kč a pro rok 2012 v hodnotě 62 231,75 tis. Kč. 

 

Celkové náklady mají skoro stejný průběh jako celkové výnosy, kdy se střídá růst  

a pokles. Na zvyšování popřípadě snižování celkových nákladů měly vliv zakázky 
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delaborace munice, při nichž jsou mnohem větší náklady než při statisícových 

zakázkách. Pro stanovení předpokládané hodnoty celkových nákladů na rok 2011 je 

použita regresní funkce, jejímž výsledkem je hodnota 45 717,45 tis. Kč a pro rok 2012 

je vypočítána hodnota 50 603,20 tis. Kč. 

 

Běžná likvidita podniku ve zkoumaných letech je zpočátku rostoucí a od roku 2007 

klesá. Firma OZM Research dle vypočtených hodnot, které se nacházejí v intervalu 

doporučených hodnot až na rok 2005 a 2007, dosahuje uspokojivých hodnot a problémy 

nemá a je schopna dvakrát uspokojit svoje věřitele. V roce 2005 byla hodnota ukazatele 

značně riziková, protože hodnota oběžných aktiv byla skoro stejná jako krátkodobé 

závazky. V roce 2007 byla zase hodnota vyšší než hodnota v doporučeném intervalu, 

což svědčí o tom, že čistý pracovní kapitál byl vysoký. Podle odhadu na rok 2011 je 

hodnota rovna 1,86 a na rok 2012 je vypočtena hodnota 0,97. 

 

Rentabilita tržeb od roku 2005 až do roku 2007 značně rostla, ale v roce 2008 byl 

zaznamenán pokles, v roce 2009 opět hodnota rentability tržeb o trochu vzrostla  

a v posledním sledovaném roce klesla. I přes proměnlivý pohyb hodnot lze konstatovat, 

že firma dosahuje v hodnoceném období uspokojivých hodnot až na rok 2005, kdy byla 

hodnota rentability tržeb velmi nízká, protože společnost dosáhla malého zisku. Kvůli 

proměnlivému průběhu hodnot bylo zjištěno, že se zde žádný trend nenachází a proto 

byla data proložena průměrnou hodnotou rentability tržeb, která činí 19,3 %. Tato 

hodnota je odhadem jak na rok 2011, tak na rok 2012. 

 

Altmanův model dosahuje v roce 2005 hodnoty, která patří do intervalu šedé zóny, což 

vypovídá o tom, že firmě nehrozí bankrot, ale s nějakými finančními problémy se 

potýkala. V následujících letech 2006 až 2008 se hodnoty Altmanova modelu nacházely 

nad daným intervalem, v těchto letech měla firma velmi uspokojivou finanční situaci. 

V následujícím roce se hodnota Altmanova modelu o trochu snížila a v posledním roce 

se nakonec zvýšila, touto změnou hodnot se získané hodnoty opět nachází v intervalu 

šedé zóny. Náhlý pokles v roce 2009 je ovlivněn ukazatelem X5, jehož podíl byl velmi 

nízký oproti minulým rokům, což bylo způsobeno nízkými tržbami v daném roce.  

Na základě zjištění, že se zde nevyskytuje trend, byla data Altmanova modelu proložena 
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průměrnou hodnotou, které také odpovídá odhad na rok 2011 a 2012.  Průměrná 

hodnota Altmanova modelu je rovna 2,97. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY 

Mnou zvolené ukazatele mají většinou tendenci růstu i přes poklesy, které byly 

zaznamenány. Výsledné hodnoty ukazatelů dosahovaly hodnot, které mnohdy 

odpovídaly vyhovujícím hodnotám, popřípadě byly i nad jejich doporučenými 

hodnotami. Myslím si, že na základě vypočítaných hodnot daných ukazatelů, lze 

konstatovat, že firma OZM Research má dobrou finanční situaci. I přes to, že se  

v určitých letech nacházely hodnoty Altmanova modelu v šedé zóně. Myslím si, že 

pokud se firma bude nadále rozvíjet tempem, kterým se rozvíjela doposud, neměly by ji 

v dalších letech ohrozit žádné veliké finanční problémy. 

 

Firmě OZM Research bych doporučila, aby v následujících letech postupně omezila své 

služby v oblasti delaboračních technologií. Přestože má firma z těchto zakázek značné 

příjmy, jsou pro ni tyto zakázky velmi časově a personálně náročné. S omezením služeb 

v oblasti delaboračních technologií by v budoucnu nedocházelo k tak velkým výkyvům 

zkoumaných ukazatelů jako v mnou sledovaných letech. Tyto výkyvy byly způsobeny 

právě zavedením služeb v oblasti delaboračních technologií, protože tyto zakázky se 

pohybují v hodnotách milionů oproti zakázkám za přístroje pro testování výbušnin, 

které jsou v hodnotách statisíců. Omezením služeb v oblasti delaboračních technologií 

by firma měla více času soustředit se na výrobu a vývoj svých přístrojů pro testování 

výbušnin, výbuchuodolných kontejnerů a výbuchových komor. Firma OZM Research je 

v oblasti výroby přístrojů pro testování výbušnin světově dominantní a tímto by posílila 

svou jedinečnost na světovém trhu. 

 

Firmě OZM Research nelze navrhnout další výraznou změnu v oblasti obchodní 

strategie, protože její finanční a obchodní situace je dobrá. Jediné co by mohla firma 

dále vylepšovat je poskytování služeb a servisu pro své zákazníky a pokračovat  

ve výzkumu a vývoji. Na světovém trhu patří mezi nejlepší firmy v tomto oboru  

a v současnosti nabízí 40 přístrojů v základní výrobní řadě. Během absolvování praxe 

ve firmě jsem postřehla, že vzhledem k rozrůstajícímu výrobního sortimentu  

a rostoucímu počtu zaměstnanců firma postrádá uvnitř zaměstnance, který by měl  

na starosti koordinaci výroby, tak aby byl zajištěn bezproblémový průběh zakázek. 

Moje představa je taková, že tento zaměstnanec by měl na starosti zpracování plánu 
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výroby podle zakázek. Dále by kontroloval, jak celý průběh zpracování zakázky probíhá 

a zda zaměstnanci dodržují plán výroby, aby následně nedocházelo ke zpožďování 

zakázek z důvodu jejich nekompletnosti. Pokud by se hrubá mzda tohoto zaměstnance 

pohybovala v rozmezí 40 000 Kč až 50 000 Kč měsíčně, čemuž odpovídají odvody 

zaměstnavatele za sociální a zdravotní pojištění 13 600 Kč až 17 000 Kč, tak by tento 

zaměstnanec představoval pro firmu roční mzdové náklady  

v rozmezí 643 200 Kč až 804 000 Kč. Uvnitř firmy také chybí specialista 

s ekonomickým vzděláním. Tento zaměstnanec by zpracovával účetní výkazy k tvorbě 

finančních analýz, které by firmě umožnily její finanční řízení. Nacházela-li by se hrubá 

mzda ekonoma v rozmezí 25 000 Kč až 35 000 Kč, přičemž odvody zaměstnavatele  

na sociální a zdravotní pojištění by byly 8 500 Kč až 11 900 Kč, roční mzdové náklady 

na tohoto zaměstnance by pro firmu činily 402 000 Kč až 562 800 Kč. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářská práce bylo posouzení finanční výkonnosti firmy OZM Research 

pomocí časových řad a provedení prognózy na další rok u mnou zvolených ukazatelů. 

Zdrojem dat byly účetní výkazy poskytnuté firmou. 

 

V teoretické části byly podrobněji popsány mnou zvolené ukazatele a časové řady, 

jejich členění, charakteristiky a metody odhadu parametrů trendových funkcí. 

V praktické části byla nejdříve představena firma a poté byly zkoumány jednotlivé 

ukazatele, mezi které byly vybrány celkové výnosy, celkové náklady, běžná likvidita, 

rentabilita tržeb a jako souhrnný ukazatel Altmanův model. U těchto ukazatelů byly 

provedeny potřebné výpočty a byly vyrovnány nejvhodnějším trendem. Na konci 

praktické části bylo provedeno celkové zhodnocení jednotlivých ukazatelů. Na závěr 

byly vysloveny návrhy pro budoucí vývoj firmy. 
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I 

 

PŘÍLOHA Č. 1: ROZVAHA ZA OBDOBÍ 2005 – 2010 

(v celých tisících Kč) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

AKTIVA CELKEM 6775 12010 13612 26273 27067 48858 

Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý majetek 121 593 1183 1379 6357 5963 

Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 265 172 78 

Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 0 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 0 

Software 0 0 0 265 172 78 

Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 0 

Goodwill 0 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý hmotný majetek 121 593 1183 1114 6185 5885 

Pozemky 0 0 0 0 0 0 

Stavby 0 0 0 0 0 0 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 121 593 1183 1114 6060 5769 

Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 0 

Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 125 116 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 0 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 0 0 

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 0 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0 

Půjčky a úvěry - ovlád. a řídící osoba, podstat. vliv 0 0 0 0 0 0 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

Oběžná aktiva 6312 10999 12034 24083 19068 42763 

Zásoby 1174 554 1414 1716 3575 11241 

Materiál 355 529 1412 1712 1060 9780 

Nedokončená výroba a polotovary 819 0 0 0 2501 1434 

Výrobky 0 0 0 0 0 0 

Zvířata 0 0 0 0 0 0 

Zboží 0 25 2 4 14 28 

Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 0 

Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 0 



II 

 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 0 

Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 

Pohledávky za společníky, členy družstva a úč. sdruž. 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 0 

Dohadné účty aktivní  0 0 0 0 0 0 

Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 0 

Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé pohledávky 1755 4236 4223 3664 6168 8534 

Pohledávky z obchodních vztahů 1456 3960 1534 1315 2618 8452 

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 0 

Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 

Pohledávky za společníky, členy družstva a úč. sdruž. 0 0 0 0 0 0 

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 0 

Stát - daňové pohledávky 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 299 36 2689 40 72 63 

Dohadné účty aktivní  0 0 0 2305 3468 0 

Jiné pohledávky 0 0 0 4 10 19 

Krátkodobý finanční majetek 3383 6209 6397 18703 9325 22988 

Peníze 206 572 1099 2929 2354 981 

Účty v bankách 3177 5637 5298 15774 6971 22007 

Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0 

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 0 

Časové rozlišení 342 418 395 811 1642 132 

Náklady příštích období 342 418 395 811 256 67 

Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 0 

Příjmy příštích období 0 0 0 0 1386 65 

 

Zdroj: Převzato z
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III 

 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

PASIVA CELKEM 6775 12010 13612 26273 27067 48858 

Vlastní kapitál  577 4675 8741 16225 19766 30059 

Základní kapitál 100 100 100 100 100 100 

Základní kapitál 100 100 100 100 100 100 

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 0 0 

Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 0 

Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 

Emisní ážio 0 0 0 0 0 0 

Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0 0 0 0 0 

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách spol. 0 0 0 0 0 0 

Rozdíly z přeměn společnosti 0 0 0 0 0 0 

Rezervní fondy, nedělit. fond a ost. fondy ze zisku 10 10 10 10 10 1004 

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 10 10 10 10 10 10 

Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 994 

Výsledek hospodaření minulých let 78 467 3164 8630 16115 18657 

Nerozdělený zisk minulých let 255 644 3341 8807 16292 18657 

Neuhrazená ztráta minulých let -177 -177 -177 -177 -177 0 

Výsledek hospodaření běžného účetního období 389 4098 5467 7485 3541 10298 

Cizí zdroje 6192 7325 4863 9500 7285 18450 

Rezervy 0 0 0 0 0 0 

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 0 0 

Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 0 

Rezerva na daň z příjmů 0 0 0 0 0 0 

Ostatní rezervy 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 0 

Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 0 

Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 0 

Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 
Závazky ke společník., členům družst. a k účast. 

sdruž. 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 0 

Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 0 

Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 0 

Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 0 

Jiné závazky 0 0 0 0 0 0 

Odložený daňový závazek 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé závazky 6192 7325 3468 9500 7285 18450 

Závazky z obchodních vztahů 203 1760 469 1029 1561 4297 

Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 0 

Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 0 
Závazky ke společník., členům družst. a k účast. 

sdruž. 1364 228 22 1690 40 3338 

Závazky k zaměstnancům 381 1783 144 1926 994 3690 



IV 

 

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravot. 

pojištění 301 1378 95 839 376 940 

Stát - daňové závazky a dotace -95 517 -129 3702 455 1061 

Krátkodobé přijaté zálohy 3560 940 2357 0 3746 4940 

Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 0 

Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 17 22 

Jiné závazky 478 719 510 314 96 162 

Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 1395 0 0 0 

Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 1395 0 0 0 

Krátkodobé bankovní úvěry 0 0 0 0 0 0 

Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 0 0 

Časové rozlišení 6 10 9 548 16 349 

Výdaje příštích období 6 10 9 548 16 349 

Výnosy příštích období 0 0 0 0 0 0 

 

Zdroj: Převzato z
64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64

 Účetní závěrky 2005 – 2010. 



V 

 

PŘÍLOHA Č. 2: VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ZA OBDOBÍ 

2005 – 2010  

(v celých tisících Kč) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby za prodej zboží 0 1934 2857 2626 2171 2934 

Náklady vynaložené na prodané zboží 0 1801 2217 2290 2111 2838 

Obchodní marže 0 133 640 336 60 96 

Výkony 17940 25685 17399 39067 18013 55024 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 17291 25685 17170 39067 16272 56091 

Změna stavu zásob vlastní činnosti 649 0 0 0 1741 -1067 

Aktivace 0 0 229 0 0 0 

Výkonová spotřeba 13541 16251 10479 24208 11545 22683 

Spotřeba materiálu a energie 10846 11377 6455 20448 7454 17561 

Služby 2695 4874 4024 3760 4091 5122 

Přidaná hodnota 4399 9567 7560 15195 6528 32437 

Osobní náklady 4399 6682 3021 8668 5863 21246 

Mzdové náklady 3679 4940 2178 7025 4351 18401 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0 0 0 0 0 

Náklady na sociální zabezpečení a zdrav. pojištění 1241 1678 759 1461 1380 2678 

Sociální náklady 19 64 84 182 132 167 

Daně a poplatky -33 37 45 46 38 71 

Odpisy dlouhodobého nehmnot. a hmot. majetku 47 99 530 899 1818 2767 

Tržba z prodeje dlouhod. majetku a materiálu 75 0 10 0 0 0 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 10 0 0 0 

Tržby z prodeje materiálu 75 0 0 0 0 0 

Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku a materiálu 0 0 0 0 0 0 

Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku  0 0 0 0 0 0 

Prodaný materiál 0 0 0 0 0 0 
Změna stavu rezerv a oprav. položek v prov. obl. 
 a komplex. n. PO 0 0 0 0 4 0 

Ostatní provozní výnosy 1016 1952 1885 2334 5188 2856 

Ostatní provozní náklady 7 80 24 130 128 344 

Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 0 

Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 0 

Provozní výsledek hospodaření 530 4621 5835 7786 3865 10865 

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 0 

Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 0 

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 0 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v úč. 

jedn. 0 0 0 0 0 0 

Výnosy z ostatních dlouh. cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 0 

Výnosy z ostatního dlouh. finančního majetku  0 0 0 0 0 0 



VI 

 

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 0 

Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 0 

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 0 

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 0 

Změna stavu rezerv a oprav. položek ve finanč. oblasti 0 0 0 0 0 0 

Výnosové úroky 6 6 5 3 4 1 

Nákladové úroky 0 0 18 122 1 0 

Ostatní finanční výnosy 109 128 373 571 284 524 

Ostatní finanční náklady 258 657 728 753 611 1092 

Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 0 

Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 0 

Finanční výsledek hospodaření -143 -523 -368 -301 -324 -567 

Daň z příjmů za běžnou činnost 0 0 0 0 0 0 

 - splatná 0 0 0 0 0 0 

 - odložená 0 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 387 4098 5467 7485 3541 10298 

Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 0 

Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 0 

Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 0 

 - splatná 0 0 0 0 0 0 

 - odložená 0 0 0 0 0 0 

Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 0 

Převod podílu na výsledku hospod. společníkům 0 0 0 0 0 0 

Výsledek hospodaření za účetní období 387 4098 5467 7485 3541 10298 

Výsledek hospodaření před zdaněním 387 4098 5467 7485 3541 10298 

 

Zdroj: Převzato z
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 Účetní závěrky 2005 – 2010. 


