
 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

ABSTRAKT 

Abstrakt: 

Bakalářská práce pojednává o analýze účetních výkazů podniku za určité časové 

období prostřednictvím časových řad. Obsahuje definici časových řad, postupy potřebné 

k úspěšné analýze a také samotnou analýzu vybraných poloţek účetních výkazů. 

 

Klíčová slova: 

Časové řady, Koeficienty růstu, Prognóza, První diference, Regresní analýza, 
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Abstract: 

This bachelor thesis deals with analysis of financial statement at specific period 

through the use of time series. It includes definition of time series, directions needed 

to successful analysis and analysis of chosen financial statements items. 
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 Time series, Growth coefficient, Prognosis, First difference, Regression analysis, 

Balance sheet, Trend, Alignment, Summary of profits and losses.   
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ÚVOD 

Metod, pomocí kterých lze analyzovat ekonomickou stránku podniku je v běţné 

praxi nespočetné mnoţství a také se v tomto mnoţství pouţívají. Ovšem existuje 

i několik málo metod, které nejsou v tak hojném počtu vyuţívány. Právě jedna z těchto 

„netradičních“ metod analýzy ekonomické stránky podniku mě zaujala natolik, ţe jsem 

se rozhodnul tuto metodu vyuţít a zjistit jakým způsobem se liší od těch více 

vyuţívaných a zdali je natolik kvalitní jako ty hojně pouţívané. 

 V této bakalářské práci se budu zabývat statistickou metodou vyuţití časových 

řad a jejich aplikací na účetní výstupy podniku, lépe řečeno těmito výstupy mají být 

rozvaha a výkaz zisků a ztrát respektive vybrané poloţky těchto sestav.  

Časové řady se pouţívají na popis nejen společenských, ale i ekonomických jevů 

respektive statistických dat, popisující tyto jevy v čase. Zápis těchto jevů pomocí 

časových řad umoţňuje provádět nejen kvantitativní analýzu zákonitostí v jejich 

dosavadním průběhu, ale dává zároveň moţnost prognózovat jejich vývoj 

v budoucnosti. 

Cílem mé bakalářské práce je zanalyzovat základní účetní výstupy podniku 

za určité časové období a vytvoření metodické příručky. Na základě této analýzy zjistit 

jak podnik ve zkoumaném období hospodařil a případně dovolí-li to situace, stanovit 

prognózy sledovaných ukazatelů. 

 Abych mohl provést tuto analýzu, pouţiji příslušné vzorce respektive 

charakteristiky časové řady. Tyto vzorce aplikuji na jiţ zmíněné účetní výstupy, tedy 

bilanci a výsledovku. Tyto výkazy nebudu analyzovat z komplexního hlediska, nýbrţ 

pouze vybrané poloţky těchto sestav. 

Úvodní část práce obsahuje teoretické podklady respektive pilíře práce, 

které budou podkladem k praktické části a ze kterých se bude vycházet při realizaci 

příslušných charakteristik časových řad. Tyto poznatky se budou týkat nejen časových 

řad, jejich charakteristik a metod prognózování, ale také i regresní analýzy, 

jejich charakteristik, i speciálních nelinearizovatelných funkcí. Teoretický aparát 

obsahuje ještě podklady k ekonomickým východiskům této práce, tedy k rozvaze a 

výkazu zisků a ztrát. 

V další části této práce, tedy v praktické části, realizuji pomocí jiţ zmíněných 

teoretických východisek analýzu účetních výkazů. Tato analýza obsahuje osm 
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ukazatelů, z čehoţ jsou čtyři vybrané právě z rozvahy a čtyři jsou vybrané z výkazu 

zisků a ztrát. Kaţdý ukazatel pak obsahuje tabulku s daty, grafické znázornění těchto 

dat a také jejich subjektivní zhodnocení. Dále obsahuje vypočtené charakteristiky 

časové řady doplněné o grafy s patřičným komentářem. V závěru kaţdého ukazatele, 

zdali je to moţné, je graficky zobrazen trend včetně prognózy. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST  

1.1 ČASOVÉ ŘADY 

11..11..11  ZZáákkllaaddnníí  ppoojjmmyy  

Statistická data, popisující společenské a ekonomické jevy v čase, lze zapsat 

pomocí tzv. časových řad. Zápis těchto jevů pomocí časových řad umoţňuje provádět 

nejen kvantitativní analýzu zákonitostí v jejich dosavadním průběhu, ale dává zároveň 

moţnost prognózovat jejich vývoj v budoucnosti. 

Ve společenských vědách popisují časové řady, pouţívané v demografii, 

např. změny v počtu a sloţení obyvatelstva; časové řady, pouţívané v sociologii 

popisují např. vývoj rozvodovosti; v ekonomii popisují časové řady např. analýzu 

poptávky po určitém výrobku, změny v objemu průmyslové produkce, změny ve vývoji 

směnného kurzu mezi jednotlivými měnami atd.  

 

Pojem časové řady lze vymezit následovně: 

Časové řady se dělí na řady intervalové a okamţikové. Čím se tyto dva typy 

časových řad od sebe liší, je uvedeno dále v textu.  

Jestliţe ukazatele v časových řadách charakterizují kolik jevů, věcí, událostí 

apod. vzniklo či zaniklo v určitém časovém intervalu, pak se časové řady těchto 

ukazatelů nazývají intervalovými. Jsou to např. časové řady sňatků, rozvodů, narození 

a úmrtí.  

Charakterizují-li ukazatele časových řad kolik jevů, věcí, událostí apod. existuje 

v určitém časovém okamţiku, pak se časové řady těchto ukazatelů nazývají 

okamžikovými. Jsou to např. časové řady, které uvádějí střední stav obyvatelstva 

a střední počet ţen. 

Časovou řadu (někdy chronologickou řadu) lze chápat jako řadu hodnot 

určitého ukazatele, uspořádaných z hlediska přirozené časové posloupnosti. 

Přitom je nutné, aby věcná náplň ukazatele i jeho prostorové vymezení byly 

shodné v celém sledovaném časovém úseku.  
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11..11..22  CChhaarraakktteerriissttiikkyy  ččaassoovvýýcchh  řřaadd  

Průměr intervalové řady, označený y , se počítá jako aritmetický průměr hodnot 

časové řady v jednotlivých intervalech. Je dán vzorcem 

 

 

Průměr okamžikové časové řady se nazývá chronologickým průměrem 

a je rovněţ označen y . V případě, kdy vzdálenosti mezi jednotlivými časovými 

okamţiky 1 2, ,..., nt t t , v nichţ jsou hodnoty této časové řady zadány, jsou stejně dlouhé, 

nazývá se neváženým chronologickým průměrem. Počítá se pomocí vzorce 

 

 

Nejjednodušší charakteristikou popisu vývoje časové řady jsou první diference 

(někdy absolutní přírůstky), označené 1 ( )id y , které se vypočítají jako rozdíl dvou 

po sobě jdoucích hodnot časové řady, tj.  

 

 

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

její hodnota v určitém okamţiku resp. období oproti určitému okamţiku resp. období 

bezprostředně předcházejícímu. Kolísají-li první diference kolem konstanty, lze říci, 

ţe sledovaná časová řada má lineární trend, tj. ţe její vývoj lze popsat přímkou.  
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Z prvních diferencí lze určit průměr prvních diferencí, označený 
1 ( )id y , 

který vyjadřuje, o kolik se průměrně změnila hodnota časové řady za jednotkový časový 

interval. Počítá se pomocí vzorce 

 

 

Jestliţe se v řadě prvních diferencí projevuje určitá vývojová tendence (růst 

či pokles), určuje se z nich diference vyšších řádů. Druhé diference, označené 2 ( )id y , 

se určí jako rozdíl dvou sousedních prvních diferencí, tj. 

 

 

Kolísají-li druhé diference kolem určité konstanty, lze říci, ţe sledovaná časová 

řada má kvadratický trend, tj. ţe její vývoj lze popsat parabolou. 

Rychlost růstu či poklesu hodnot časové řady je charakterizována pomocí 

koeficientu růstu, označených ( )ik y , které se počítají jako poměr dvou po sobě jdoucích 

hodnot časové řady pomocí vzorce 

 

 

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

okamţiku resp. období oproti určitému okamţiku resp. období bezprostředně 

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

usuzovat, ţe trend ve vývoji časové řady lze vystihnout exponenciální funkcí.  

1

( ) , 2,3,..., .i
i

i

y
k y i n

y 

 

         
(1.6)  

2 1 1 1( ) ( ) ( ), 3,4,...., .i i id y d y d y i n  
        (1.5)  

1
1 ( ) .

1

n
i

y y
d y

n




          
(1.4)  



14 

 

Z koeficientů růstu se určuje průměrný koeficient růstu, označený ( )ik y , 

který vyjadřuje průměrnou změnu koeficientů růstu za jednotkový časový interval. 

Počítá se jako geometrický průměr pomocí vzorce 

 

 

Ze vzorce (1.4) pro průměr prvních diferencí respektive vzorce (1.7) 

pro průměrný koeficient růstu je patrné, ţe tyto charakteristiky závisí jen na první 

a poslední hodnotě ukazatele časové řady, a na ostatních hodnotách uvnitř intervalu 

nezáleţí. Interpretace těchto charakteristik výše popsaným způsobem má proto smysl 

pouze tehdy, má-li časová řada v podstatě monotónní vývoj. Jestliţe se ale uvnitř 

zkoumaného intervalu střídá růst s poklesem, pak tyto charakteristiky nemají příliš 

velkou informační hodnotu.  

 

11..11..33  DDeekkoommppoozziiccee  ččaassoovvýýcchh  řřaadd  

 Hodnoty časové řady, hlavně z ekonomické praxe, mohou být rozloţeny 

na několik sloţek. Jestliţe jde o tzv. aditivní dekompozici, lze hodnoty iy  časové řady 

vyjádřit pomocí součtu 

 
 
 

 kde jednotlivé sčítance v čase it  vyjadřují: 

 iT  - trendovou sloţku (stručně trend), 

 iC  - cyklickou sloţku,  

 iS  - sezónní sloţku, 

 ie  - náhodnou sloţku. 
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Časovou řadu si lze tedy představit jako trend, na kterém jsou „nabaleny“ ostatní 

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

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

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

některé sloţky chybět.  

 Nyní jednotlivé sloţky popíši. 

 Trend vyjadřuje obecnou tendenci dlouhodobého vývoje sledovaného ukazatele 

v čase. Je důsledkem působení sil, které systematicky působí ve stejném směru. 

Např. při sledování prodeje určitého průmyslového zboţí mohou být těmito silami 

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

v populaci, změny v poţadavcích spotřebitelů atd. Je-li ukazatel dané časové řady 

v průběhu celého sledovaného období v podstatě na stejné úrovni, a kolem této 

úrovně pouze kolísá, pak se hovoří o časové řadě bez trendu.  

 

 Sezónní složka popisuje periodické změny v časové řadě, které se odehrávají 

během jednoho kalendářního roku a kaţdý rok se opakují. Sezónní změny jsou 

hlavně způsobeny takovými faktory, jako je střídání ročních období nebo lidské 

zvyky, spočívající v ekonomické aktivitě, např. změny v objemu sezónního prodeje 

během roku. Pro zkoumání sezónní sloţky jsou vhodná především měsíční 

nebo čtvrtletní měření.  

 

 Cyklická složka bývá povaţována za nejspornější sloţku časové řady. Eliminace 

cyklické sloţky je obtíţná jak z věcných důvodů, neboť je obtíţné nalézt příčiny 

vedoucí k jejímu vzniku, tak i z výpočetních důvodů, protoţe charakter této sloţky 

se můţe v čase měnit.  

 

 Reziduální složka je tvořena náhodnými fluktuacemi v průběhu časové řady, 

které nemají rozpoznatelný systematický charakter. Proto se také nepočítá mezi 

předchozí, tzv. systematické sloţky časové řady. Reziduální sloţka pokrývá také 

chyby v měření údajů časové řady a některé chyby (např. chyby v zaokrouhlování), 

kterých se dopouští při jejím zpracování.  
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Při zkoumání dlouhodobé vývojové tendence ukazatele časové řady, tj. trendu 

v časové řadě, je nutné „očistit“ zadané údaje od ostatních vlivů, které tuto vývojovou 

tendenci zastírají. Postup, kterým se toho dosahuje, se nazývá vyrovnávání časových 

řad, coţ je náplní dalšího odstavce. 

 

11..11..44  PPooppiiss  ttrreenndduu  ppoommooccíí  rreeggrreessnníí  aannaallýýzzyy    

Regresní analýza, o níţ pojednává druhá kapitola, je nejpouţívanějším 

způsobem popisu vývoje časové řady, neboť umoţňuje nejen vyrovnání pozorovaných 

dat časové řady, ale také prognózu jejího dalšího vývoje. Při regresní analýze 

se předpokládá, ţe analyzovanou časovou řadu, jejíţ hodnoty jsou 1 2, ,.... ny y y , 

lze rozloţit na sloţky trendovou a reziduální, tj. 

 

 

Základním problémem je volba vhodného typu regresní funkce. Ten lze určit 

z grafického záznamu průběhu časové řady nebo na základě předpokládaných vlastností 

trendové sloţky, vyplývajících z ekonomických úvah.   

 ,     1,2,...., .i i iy T e i n                   (1.9)  
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1.2 REGRESNÍ ANALÝZA 

11..22..11  ZZáákkllaaddnníí  ppoojjmmyy  

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

kdy mezi nezávisle proměnnou, označenou x , a závisle proměnnou, označenou y , 

kterou lze měřit či pozorovat, existuje nějaká závislost. Ta je buď vyjádřená funkčními 

předpisem ( )y x , kde ale funkce ( )x  není známá nebo tuto závislost nelze funkčně 

vyjádřit. Při nastavení určité hodnoty nezávisle proměnné x  lze dostat jednu hodnotu 

závisle proměnné y .  

Uvedený problém lze formulovat takto: Měří se respektive pozoruje se hodnota 

závislé proměnné, označené y , při nastavených hodnotách nezávisle proměnné, 

označené x . Po provedených měřeních lze dostat ( )x  dvojic ( , ),   1,2,.... ,i ix y i n  

přičemţ n > 2, kde ix  označuje nastavenou hodnotu nezávisle proměnné x  a iy , 

k ní přiřazenou hodnotu závisle proměnné y , získanou v i-tém pozorování. Tato situace 

je znázorněna na obrázku č. 2.1. 

 

Obrázek č. 1 

 

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

veličina, označená e , která vyjadřuje vliv náhodných a neuvaţovaných činitelů. 

O této náhodné veličině se předpokládá, ţe její střední hodnota je rovna nule, 

tj. ( ) 0E e  , coţ značí, ţe při měření se nevyskytují systematické chyby a výchylky 
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od skutečné hodnoty, způsobené „šumy“ jsou moţné kolem této střední hodnoty 

jak v kladném, tak i v záporném smyslu. 

Aby se závislost náhodné veličiny Y  na proměnné x  vyjádřila, zavede 

se podmíněná střední hodnota náhodné veličiny Y  pro hodnotu x , označená 

1 2( ) ( ; , ,.... ).pE Y x x    , a poloţí se vhodně zvolené funkci, označené 

1 2( ; , ,.... )px    , pro niţ se bude někdy pouţívat označení ( )x .  

Vztah mezi střední hodnotou ( )E Y x  a funkcí ( )x  lze zapsat takto: 

 

Funkce ( )x  je funkcí nezávisle proměnné x  a obsahuje neznámé parametry, 

které lze označit 1 2, ,.... p   , kde 1p  . Funkce ( )x   se nazývá regresní funkce 

a parametry 1 2, ,.... p    se nazývají regresní koeficienty. V terminologii regresní 

analýzy se proměnná x  nazývá vysvětlující, veličina y  vysvětlenou proměnnou. 

Pokud je funkce ( )x  pro zadaná data určená, pak lze říci, ţe se zadaná data „vyrovnali 

regresní funkcí“. 

Úlohou regresní analýzy je zvolit pro zadaná data ( , ),   1,2,.... ,i ix y i n

vhodnou funkci 1 2( ; , ,.... )px     a odhadnout její koeficienty tak, aby vyrovnání 

hodnot iY  touto funkcí bylo v jistém smyslu „co nejlepší“.  

 

11..22..22  RReeggrreessnníí  ppřříímmkkaa  

Tento oddíl obsahuje nejjednodušší případ regresní úlohy, kde regresní funkce 

( )x  je vyjádřena přímkou 1 2( )x x    , tedy platí:  

 

 

1 2( ) ( ) .E Y x x x                 (2.2)  

1 2( ) ( ; , ,.... ).pE Y x x                 (2.1)  
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Po úpravě lze dostat tzv. soustavu normálních rovnic 

 

 

z níţ lze vypočítat koeficienty 1b  a 2b  buď některou z metod pro řešení soustavy dvou 

lineárních rovnic o dvou neznámých, nebo pomocí vzorců: 

 

 

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

 

 

Odhad regresní přímky, označený ( )x , je tedy dán přepisem  

 

 

 


1 2( )x b b x   .            (2.6)  

1 1

1 1
,   

n n

i i

i i

x x y y
n n 

   .            (2.5)  

1
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           (2.4)  
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11..22..33  SSppeecciiáállnníí  nneelliinneeaarriizzoovvaatteellnnéé  ffuunnkkccee  

V tomto oddílu je ukázáno, jak lze určit regresní koeficienty tří speciálních 

nelinearizovatelných funkcí, které jsou pouţívány zejména v časových řadách, 

popisujících ekonomické děje. Tyto funkce se nazývají modifikovaný exponenciální 

trend, logistický trend a Gompertzova křivka. Jsou zadány následujícími přepisy 

(přičemţ se předpokládá, ţe koeficient 3  je kladný): 

 

 

Modifikovaný exponenciální trend je vhodný v těch případech, kde je regresní 

funkce shora respektive zdola ohraničená.  

Logistický trend má inflexi a je shora i zdola ohraničen. V ekonomických 

úlohách se pouţívá pro modelování průběhu poptávky po předmětech dlouhodobé 

spotřeby a také při modelování vývoje, výroby a prodeje některých druhů výrobků. 

Lze jej zařadit mezi tzv. S-křivky symetrické kolem inflexního bodu. (Kaţdá S-křivka 

vymezuje na časové ose pět základních fází ekonomického cyklu, popisujícího vývoj 

prodeje respektive spotřeby).  

Gompertzova křivka má pro některé hodnoty svých koeficientů inflexi a je shora 

i zdola ohraničena. Řadí se mezi tzv. S-křivky nesymetrické kolem inflexního bodu. 

Většina jejích hodnot leţí aţ za jejím inflexním bodem, tedy za bodem, kde průběh 

křivky přechází v konkávní.  

Nyní uvedu vzorce pro odhady koeficientů 1 2,   a 3  modifikovaného 

exponenciálního trendu. Ostatní dvě funkce lze na tuto funkci převést vhodnou 

transformací takto: Pro logistický trend se určí k hodnotám iy  nezávisle proměnné 

jejich převrácené hodnoty 1/ iy . Při pouţití Gompertzovy křivky se určí pro zadané 

hodnoty iy  jejich přirozené logaritmy ln iy .  

1 2 3

1 2 3

1 2 3

( ) ,

1
( ) ,

( ) .
x

x

x

x

x

x e
  

   


  

 

 






            (2.7)  
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Odhady koeficientů  1 2,   a 3  těchto tří funkcí, označené 1 2,b b  a 3b  lze určit 

pomocí vzorců: 

 

 

kde výrazy 1 2,S S  a 3S  jsou součty, které se určí takto: 

 

 

(Pokud vyjde znaménko parametru 3b , vypočteného podle vzorce (2.8), záporné, musí 

se vzít jeho absolutní hodnota.) 

Vzorce (2.8), (2.9) a (2.10) jsou odvozeny za těchto předpokladů: 

 Zadaný počet n  dvojic hodnot ( , )i ix y , 1,2,..., ,i n  je dělitelný třemi, 

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

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

se příslušný počet buď počátečních, nebo koncových hodnot.  

 Hodnoty ix  jsou zadány v ekvidistantních krocích, majících délku h > 0, 

tj. 1 ( 1)ix x i h   , přičemţ 1x  je první z uvaţovaných hodnot ix .  

  

2 3

1 2 3

1 1 2 1

,         ,        .
m m m

i i i

i i m i m

S y S y S y
    

             (2.11)  
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          (2.9)  
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1.3 ROZVAHA 

Rozvaha (zastarale bilance) je jedním ze základních výkazů účetní závěrky. 

Tento finanční výkaz podává přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojů jeho krytí 

(pasivech) v peněţním vyjádření k určitému datu (rozvahovému dni). Na rozdíl 

od jiných účetních výkazů (například výkazu zisku a ztráty), které zobrazují hodnoty 

platné za určité období (tokové veličiny), zobrazuje rozvaha hodnoty platné k určitému 

okamţiku (stavové veličiny). 

Rozvaha je vţdycky datovaná, podle toho, k jakému datu se sestavuje, rozlišují 

se následovně: 

 Rozvahy řádné – vţdy k začátku a konci účetního období 

 Rozvahy mimořádné – k jakémukoliv jinému datu v průběhu účetního období, 

pokud to okolnosti vyţadují 

 

Aktiva jsou ve výkazu řazena podle likvidity od nejméně likvidních 

po nejlikvidnější. Součástí aktiv jsou i poloţky upravující jejich hodnotu (oprávky 

a opravné poloţky). Ty se zobrazují buď jako korekce ocenění daného aktiva 

ve zvláštním sloupci nebo jako zvláštní poloţka uvedená pod daným aktivem. Pasiva 

se dělí na vlastní kapitál a cizí zdroje. Struktura pasiv je uspořádána podle krátkodobého 

hlediska, přičemţ vlastní kapitál přestavuje trvalé zdroje financování a cizí kapitál 

dočasné zdroje financování. 

Správně sestavená rozvaha musí splňovat základní bilanční rovnici - tzn. součet 

aktiv se musí rovnat součtu pasiv. Základní bilanční rovnice představuje základní 

princip v podvojném účetnictví. Základní bilanční rovnice je rovnice, v níţ se aktiva 

podniku rovnají jeho pasivům. Při dodrţení podvojného účetního zápisu musí být účetní 

případy účtovány tak, aby se v kaţdém okamţiku majetek podniku (aktiva) rovnal 

součtu jeho závazků a vlastního kapitálu (pasiva); to znamená, aby byla splněna 

bilanční rovnice. 

Matematicky lze základní bilanční rovnici vyjádřit následovně: 

 aktiva = pasiva 

 aktiva - pasiva = 0 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD_z%C3%A1v%C4%9Brka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aktiva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pasiva
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rozvahov%C3%BD_den&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDkaz_zisku_a_ztr%C3%A1ty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Likvidita
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Opr%C3%A1vky&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Opravn%C3%A1_polo%C5%BEka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vlastn%C3%AD_kapit%C3%A1l&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciz%C3%AD_zdroje&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_bilan%C4%8Dn%C3%AD_rovnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Podvojn%C3%A9_%C3%BA%C4%8Detnictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aktivum
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pasiva
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD_z%C3%A1pis&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADpad&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADpad&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADpad&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Z%C3%A1vazek&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vlastn%C3%AD_kapit%C3%A1l&action=edit&redlink=1
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 aktiva = vlastní kapitál + závazky 

 vlastní kapitál = aktiva - závazky 

Poslední rovnice je přitom v podstatě definicí vlastního kapitálu. 

Aktiva a pasiva se v rozvaze zobrazují buď ve dvou sloupcích (tzv. T-forma), 

kdy jsou aktiva zobrazena na levé straně a pasiva na pravé, nebo jsou poloţky 

zobrazeny jednoduše pod sebou. 

 

Obrázek č. 2: Rozvaha 

Druhy rozvahy: 

 řádná 

 mimořádná 

 mezitímní 

 zahajovací (sestavuje se při vzniku podniku) 

 srovnávací (pouţívá se při finanční analýze) 
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1.4 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 

Výkaz zisků a ztrát (někdy zkráceně Výsledovka) ukazuje, 

jakého hospodářského výsledku společnost dosáhla za sledované a minulé období. 

Výkaz zisků a ztrát je podle zákona o účetnictví povinnou součástí účetní závěrky. 

Forma výkazu zisků a ztrát je v ČR upravena, pouţívá se buď ve zkrácené, nebo 

plné verzi. Zájemce z ní získá základní přehled o hospodaření společnosti, velikosti 

trţeb, nákladů v základním členění (materiálové, mzdové, odpisy…) a výši zisku. 

Pro získání detailnějšího přehledu o hospodaření společnosti je vhodné 

si prostudovat i výroční zprávu a přílohu k účetní závěrce, kde bývají uvedeny další 

doplňující informace. 

 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Detn%C3%AD_z%C3%A1v%C4%9Brka
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD_zpr%C3%A1va&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C5%99%C3%ADloha_k_%C3%BA%C4%8Detn%C3%AD_z%C3%A1v%C4%9Brce&action=edit&redlink=1
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 ROZVAHA 

22..11..11  CCeellkkoovváá  aakkttiivvaa    

 První ukazatel, kterým se budu zabývat a u kterého vypočítám charakteristiky 

této časové řady, jsou celková aktiva. Celková aktiva tvoří souhrn respektive součet 

stálých, oběţných a ostatních aktiv a zobrazují prostředky vloţené do podnikání, 

se kterými podnik nakládá, manipuluje a očekává od nich budoucí přínos.  

V následující tabulce jsou uvedena data časové řady popisující vývoj celkových 

aktiv v letech 2000 aţ 2006, tato data jsou v tisících Kč. Ve třetím sloupci, který 

je označený iy , jsou uvedeny hodnoty celkových aktiv za jednotlivé roky, ve čtvrtém 

sloupci označeném 
1 ( )id y jsou vypočteny první diference a pátý sloupec označený 

( )ik y , obsahuje data prvních koeficientů. V posledním sloupci tabulky, který je 

označený 
i , jsou vypočtena respektive vyrovnána data mnou zvolené časové řady.  

 

i Roky iy  
1 ( )id y  ( )ik y  

i  

1 2000 15 725 666 - - 15 489 406 

2 2001 17 158 011 1 432 345 1,091 16 923 347 

3 2002 17 832 049 674 038 1,039 18 066 712 

4 2003 19 534 740 1 702 691 1,095 18 978 384 

5 2004 19 148 960 -385 780 0,980 19 705 315 

6 2005 20 183 003 1 034 043 1,054 20 284 939 

7 2006 20 849 042 666 039 1,033 20 747 107 
 

 

Tabulka č. 1.: Tabulka zobrazující celková aktiva 
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Jelikoţ se jedná o intervalovou časovou řadu, pouţiji na zobrazení jejích hodnot 

spojnicový graf č. 1. Jednou z vypočtených charakteristik této časové řady 

je její průměr, označený y , který se rovná číslu 18,6 miliard Kč, který pro sledované 

období udává průměrný objem celkových aktiv v Kč za jednotlivé roky. Jelikoţ se jedná 

o časovou řadu, která vykazuje trend, nelze její průměr smysluplně interpretovat. 

 

 

 

Graf č. 1.: Zobrazení hodnot celkových aktiv 

 

 

 

Subjektivní zhodnocení celkových aktiv 

Z tabulky č. 1 a grafu č. 1 je patrné, ţe časová řada reprezentující ukazatel 

vývoje celkových aktiv má tendenci růstu. Vývoj celkových aktiv se ke konci 

sledovaného období asymptoticky ustaluje, coţ je vidět na grafu č. 1. Jediný výkyv je 

v roce 2004, kde lze pozorovat pokles tohoto roku oproti minulému roku. Tento jev byl 

vyvolán poklesem oběţných aktiv, hlavně tím, ţe se společnosti podařilo sníţit 

krátkodobé pohledávky a to ve výši 200 milionů Kč. Pokles není tak markantní 

a lze tedy uvaţovat o asymptotickém ustálení tohoto ukazatele do budoucna, 

o čemţ svědčí další průběh tohoto ukazatele v dalších sledovaných letech.  
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Výpočet a analýza prvních diferencí 

Následující graf č. 2 zobrazuje první diference, jejíţ hodnoty jsou v tabulce č. 1 

ve čtvrtém sloupci. Jelikoţ se první diference v roce 2000 neurčuje, graf začíná 

aţ od roku 2001. Průměr prvních diferencí 
1 ( )id y , který jsem vypočetl, je roven 

přibliţně 854 milionům Kč. Tedy ve sledovaném období roste objem celkových aktiv 

kaţdý rok v průměru o 854 milionů Kč. 

 

 

Graf č. 2.: Zobrazení prvních diferencí celkových aktiv 

 

 

 

Výpočet a analýza koeficientu růstu 

Pátý sloupec tabulky č. 1 zobrazuje koeficienty růstu, které jsou zobrazeny 

na grafu č. 3. Průměrný koeficient růstu ( )ik y , který jsem vypočetl, je přibliţně roven 

číslu 1,048. Značí, ţe ve sledovaném období se kaţdý rok zvýší objem celkových aktiv 

v Kč oproti předcházejícímu roku v průměru 1,048 krát. 
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Graf č. 3.: Zobrazení koeficientu růstu celkových aktiv 

 

 

Určení trendu a vyrovnání dat 

Z grafu č. 1 je patrné, ţe objem celkových aktiv ve sledovaném období 

rovnoměrně rostl, přičemţ se tento růst asymptoticky ustaloval. Z grafů č. 2 a 3, 

které znázorňují první diference respektive koeficienty růstu této časové řady, je patrné, 

ţe tyto charakteristiky náhodně kolísají kolem nějaké konstanty, takţe pro vyjádření 

trendu pouţiji vhodnou regresní funkci. Tedy pro popis trendu objemu celkových aktiv 

v Kč by byl vhodný modifikovaný exponenciální trend, který je pro rostoucí hodnoty 

času shora ohraničen. Tedy hledaný modifikovaný exponenciální trend lze vyjádřit 

předpisem 

 ( 2000)( ) 22 565 663 - 8 874 618 * 0,797 ,tt 

 

kde 2000,2001,.....2006,t   

jehoţ hodnoty, označené 
i , jsou pro 1,2,3,....7i  , uvedeny respektive vypočteny 

v posledním sloupci tabulky č. 1. Index determinace modifikovaného exponenciálního 

trendu je 0,9385. Protoţe tato hodnota je velmi blízká k jedničce, je zvolená regresní 

funkce vhodná pro vyrovnání zadaných dat.  
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Graf č. 4 znázorňuje původní průběh dat ve sledovaném období a dále data, 

která se po dosazení do předpisu modifikovaného exponenciálního trendu vyrovnala. 

Pro prognózu samotnou jsou důleţitá aktuální data, tudíţ data z minulosti mohou 

v takovém případě působit negativně na prognózu. Z tohoto důvodu jsem vynechal data 

z roku 2000. Tedy graf č. 4 zobrazuje původní a vyrovnaná data z let 2001 aţ 2006. 

 

 

 

Graf č. 4.: Zobrazení výchozích a vyrovnaných dat celkových aktiv a prognózy 

pro rok 2007 

 

Prognóza 

Nyní lze pomocí získané funkce prognózovat objem celkových aktiv v Kč 

pro rok 2007. Po dosazení do výše uvedeného předpisu je prognóza následující  

 (2007 2000)(2007) 22 565 663 - 8 874 618 * 0,797 21 115 622,    

Tedy prognóza pro rok 2007 je 21,1 miliard Kč. Pro přehlednost je tato prognóza 

zobrazena na grafu č. 4. Vzhledem k faktu, ţe výroční zprávy jsou vydávány aţ v půli 

nového roku, nelze tuto hodnotu vzhledem k aktuální situaci ověřit. Tedy jakým 

způsobem byla prognóza pravdivá a přesná lze ověřit aţ po vydání nové aktuální 

výroční zprávy.   
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22..11..22  SSttáálláá  aakkttiivvaa  

Další ukazatel, u kterého vypočítám charakteristiky této časové řady, jsou stálá 

aktiva, téţ nazývána dlouhodobý majetek. Stálá aktiva tvoří souhrn respektive součet 

dlouhodobého hmotného (budovy, stavby), dlouhodobého nehmotného (know-how, 

licence) a dlouhodobého finančního majetku (dlouhodobé cenné papíry a podíly).  

V následující tabulce jsou uvedena data časové řady popisující vývoj stálých 

aktiv v letech 2000 aţ 2006, tato data jsou uvedena v tisících Kč. Ve třetím sloupci, 

který je označený 
iy , jsou uvedeny hodnoty stálých aktiv za jednotlivé roky, ve čtvrtém 

sloupci označeném 
1 ( )id y jsou vypočteny první diference a pátý sloupec označený 

( )ik y , obsahuje data prvních koeficientů. V posledním sloupci tabulky, který je 

označený 
i , jsou vypočtena respektive vyrovnána data zvolené časové řady. 

 

i Roky iy  
1 ( )id y  ( )ik y  

i  

1 2000 11 835 370 - - 11 945 698  

2 2001 12 478 464 643 094  1,054 12 501 307  

3 2002 12 957 776  479 312  1,038 12 934 932  

4 2003 13 345 178  387 402 1,030 13 273 355 

5 2004 13 465 654  120 476 1,009 13 537 476  

6 2005 13 748 432  282 778 1,021 13 743 610  

7 2006 13 899 665  151 232 1,011 13 904 487  
 

 

Tabulka č. 2.: Tabulka zobrazující stálá aktiva 

 

 

Graf č. 5 zobrazuje hodnoty této časové řady ve sledovaném období. Jednou 

z vypočtených charakteristik této časové řady je její průměr, označený y , 

který se rovná číslu 13, 1 miliard Kč, který pro sledované období udává průměrný 
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objem stálých aktiv v Kč za jednotlivé roky. Jelikoţ se jedná o časovou řadu, 

která vykazuje trend, nelze její průměr smysluplně interpretovat. 

 

 

 

Graf č. 5.: Zobrazení hodnot stálých aktiv 

 

 

 

Subjektivní zhodnocení stálých aktiv 

Z tabulky č. 2 a grafu č. 5 je patrné, ţe časová řada reprezentující ukazatel 

vývoje stálých aktiv má tendenci růstu, kde na konci sledovaného období dochází 

ke zpomalení nárůstu stálých aktiv. Ukazatel má po celých 7 let rovnoměrné přírůstky. 

Rok 2001 oproti roku 2000 vykazoval nárůst jen o 600 milionů, coţ je polovina 

přírůstku z minulého roku. Tento jev byl vyvolán malým růstem dlouhodobého 

hmotného majetku, a to hlavně v poloţce budovy, kde společnost oproti minulému roku 

zřejmě neinvestovala do budov stejné peníze, nýbrţ jen polovinu a to půl miliardy. 

Ovšem na druhou stranu společnost v tomto roce, tedy v roce 2001, investovala 

100 milionů do dlouhodobého nehmotného majetku, a to do software. S postupem času 

jsou tyto přírůstky menšího a menšího objemu, lze tedy uvaţovat o asymptotickém 

ustálení tohoto ukazatele ke konci sledovaného období. 
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Výpočet a analýza prvních diferencí 

Následující graf č. 6 zobrazuje první diference, jejíţ hodnoty jsou v tabulce č. 2 

ve čtvrtém sloupci. Jelikoţ se první diference v roce 2000 neurčuje, graf začíná 

aţ od roku 2001. Průměr prvních diferencí 
1 ( )id y , který jsem vypočetl, je roven 

přibliţně 344 milionům Kč. Tedy ve sledovaném období roste objem stálých aktiv 

kaţdý rok v průměru o 344 milionů Kč. 

 

 

Graf č. 6.: Zobrazení prvních diferencí stálých aktiv 

 

 

 

Výpočet a analýza koeficientu růstu 

Pátý sloupec tabulky č. 2 zobrazuje koeficienty růstu, které jsou zobrazeny 

na grafu č. 7. Průměrný koeficient růstu ( )ik y , který jsem vypočetl, je přibliţně roven 

číslu 1,027. Graficky je vyznačen opět přerušovanou čarou. Značí, ţe ve sledovaném 

období se kaţdý rok zvýší objem stálých aktiv v Kč oproti předcházejícímu roku 

v průměru 1,027 krát. 
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Graf č. 7.: Zobrazení koeficientu růstu stálých aktiv 

 

Určení trendu a vyrovnání dat 

Z grafu č. 5 je patrné, ţe objem stálých aktiv ve sledovaném období rovnoměrně 

rostl, přičemţ se tento růst asymptoticky ustaloval. Z grafů č. 6 a 7, které znázorňují 

první diference respektive koeficienty růstu této časové řady, je patrné, 

ţe tyto charakteristiky náhodně kolísají kolem nějaké konstanty, takţe pro vyjádření 

trendu pouţiji vhodnou regresní funkci. Tedy pro popis trendu objemu stálých aktiv 

v Kč by byl vhodný modifikovaný exponenciální trend, který je pro rostoucí hodnoty 

času shora ohraničen. Tedy hledaný modifikovaný exponenciální trend lze vyjádřit 

předpisem 

 ( 2000)( ) 14 476 367 - 3 242 578 * 0,780 ,tt 

 

kde 2000,2001,.....2006,t   

jehoţ hodnoty, označené 
i , jsou pro 1,2,3,....7i  , uvedeny respektive vypočteny 

v posledním sloupci tabulky č. 2. Index determinace modifikovaného exponenciálního 

trendu je 0,9891. Protoţe tato hodnota je velmi blízká k jedničce, je zvolená regresní 

funkce vhodná pro vyrovnání zadaných dat.  

 

1,000

1,010

1,020

1,030

1,040

1,050

1,060

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Koeficient růstu Průměr koeficientu růstu



34 

 

Graf č. 8 znázorňuje původní průběh dat ve sledovaném období a dále data, 

která se po dosazení do předpisu modifikovaného exponenciálního trendu vyrovnala. 

 

 

 

Graf č. 8.: Zobrazení výchozích a vyrovnaných dat stálých aktiv a prognózy pro 

rok 2007 

 

Prognóza 

Nyní lze pomocí získané funkce prognózovat objem stálých aktiv v Kč v roce 

2007. Po dosazení do výše uvedeného předpisu je prognóza následující  

 (2007 2000)(2007) 14 476 367 - 3 242 578 * 0,780 13 904 488,    

Tedy prognóza pro rok 2007 je 13,9 miliard Kč. Tato prognóza je zobrazena 

na grafu č. 8. Vzhledem k faktu, ţe výroční zprávy jsou vydávány aţ v půli nového 

roku, nelze tuto hodnotu vzhledem k aktuální situaci ověřit. Tedy jakým způsobem byla 

prognóza pravdivá a přesná lze ověřit aţ po vydání nové aktuální výroční zprávy. 
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22..11..33  VVllaassttnníí  kkaappiittááll  

Další ukazatel, kterým se budu zabývat a u kterého vypočítám charakteristiky 

této časové řady, je vlastní kapitál. Vlastní kapitál reprezentuje druhou hlavní skupinu 

respektive část rozvahy a to pasiva. Vlastní kapitál představuje peníze a jiné penězi 

ocenitelné prostředky, které jsou vloţeny do podnikání.  

V následující tabulce jsou uvedena data časové řady popisující vývoj vlastního 

kapitálu v letech 2000 aţ 2006, tato data jsou v tisících Kč. Ve třetím sloupci, 

který je označený 
iy , jsou uvedeny hodnoty vlastního kapitálu za jednotlivé roky, 

ve čtvrtém sloupci označeném 
1 ( )id y

 
jsou vypočteny první diference a pátý sloupec 

označený ( )ik y , obsahuje data prvních koeficientů. V posledním sloupci tabulky, 

který je označený 
i , jsou vypočtena respektive vyrovnána data zvolené časové řady. 

i Roky iy  
1 ( )id y  ( )ik y  

i  

1 2000 7 507 061  - - 6 635 506  

2 2001 8 023 062  516 001 1,069 7 858 401  

3 2002 8 600 365 577 303 1,072 8 765 025  

4 2003 9 201 501  601 136  1,070 9 437 172  

5 2004 10 171 156  969 655  1,105 9 935 484  

6 2005 10 384 750  213 594  1,021 10 304 921  

7 2006 10 498 982  114 232  1,011 10 578 811  
 

 

Tabulka č. 3.: Tabulka zobrazující vlastní kapitál 

 

 

Pro zobrazení této intervalové časové řady, pouţiji graf č. 9. Jednou 

z vypočtených charakteristik této časové řady je její průměr, označený y , 

který se rovná číslu 9,2 miliard Kč, který pro sledované období udává průměrný objem 
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vlastního kapitálu v Kč za jednotlivé roky. Jelikoţ se jedná o časovou řadu, 

která vykazuje trend, nelze její průměr smysluplně interpretovat. 

 

 

 

Graf č. 9.: Zobrazení hodnot vlastního kapitálu 

 

 

 

Subjektivní zhodnocení vlastního kapitálu 

Z tabulky č. 3 a grafu č. 9 je patrné, ţe časová řada reprezentující ukazatel 

vývoje vlastního kapitálu má tendenci růstu, kde na konci sledovaného období dochází 

ke zpomalení růstu vlastního kapitálu. Ukazatel má v rámci sledovaného období 

rovnoměrné přírůstky, s výjimkou roku 2004, kde sice společnost poníţila kapitálové 

fondy o 200 milionů Kč, ovšem na druhé straně její výsledek hospodaření minulých let 

byl navýšen o 1 miliardu Kč a ještě k tomu výsledek hospodaření běţného účetního 

období byl také navýšen, ovšem jen o 100 milionů Kč. Jelikoţ je základní kapitál 

společnosti po celé sledované období stejný, a to 3,5 miliardy Kč, hlavní vliv na 

rovnoměrné přírůstky v tomto ukazateli mají tedy výsledky hospodaření společnosti, 

a to minulých let a za běţné účetní období. 
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Výpočet a analýza prvních diferencí 

Následující graf č. 10 zobrazuje první diference, jejíţ hodnoty jsou v tabulce č. 3 

ve čtvrtém sloupci. Jelikoţ se první diference v roce 2000 neurčuje, graf začíná 

aţ od roku 2001. Průměr prvních diferencí 
1 ( )id y , který jsem vypočetl, 

je roven přibliţně 499 milionům Kč. Tedy ve sledovaném období roste objem vlastního 

kapitálu kaţdý rok v průměru o 499 milionů Kč.  

 

 

 

Graf č. 10.: Zobrazení prvních diferencí vlastního kapitálu 

 

 

 

Výpočet a analýza koeficientu růstu 

Pátý sloupec tabulky č. 3 zobrazuje koeficienty růstu, které jsou zobrazeny 

na grafu č. 11. Průměrný koeficient růstu ( )ik y , který jsem vypočetl, je přibliţně roven 

číslu 1,057. Značí, ţe ve sledovaném období se kaţdý rok zvýší objem vlastního 

kapitálu v Kč oproti předcházejícímu roku v průměru 1,057 krát. 
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Graf č. 11.: Zobrazení koeficientu růstu vlastního kapitálu 

 

Určení trendu a vyrovnání dat 

Z grafu č. 9 je patrné, ţe objem vlastního kapitálu ve sledovaném období 

rovnoměrně rostl, přičemţ se tento růst asymptoticky ustaloval. Z grafů č. 10 a 11, 

které znázorňují první diference respektive koeficienty růstu této časové řady, je patrné, 

ţe tyto charakteristiky náhodně kolísají kolem nějaké konstanty, takţe pro vyjádření 

trendu pouţiji vhodnou regresní funkci. Tedy pro popis trendu objemu vlastního 

kapitálu v Kč by byl vhodný modifikovaný exponenciální trend, který je pro rostoucí 

hodnoty času shora ohraničen. Tedy hledaný modifikovaný exponenciální trend 

lze vyjádřit předpisem 

 ( 2000)( ) 11 363 945 - 6 377 934 * 0,741 ,tt 

 

kde 2000,2001,.....2006,t   

jehoţ hodnoty, označené 
i , jsou pro 1,2,3,....7i  , uvedeny respektive vypočteny 

v posledním sloupci tabulky č. 3. Index determinace modifikovaného exponenciálního 

trendu je 0,9786. Protoţe tato hodnota je velmi blízká k jedničce, je zvolená regresní 

funkce vhodná pro vyrovnání zadaných dat.  

Graf č. 12 znázorňuje původní průběh dat ve sledovaném období a dále data, 

která se po dosazení do předpisu modifikovaného exponenciálního trendu vyrovnala. 
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Vynechal jsem data z roku 2000, která by mohla negativně ovlivnit prognózu. Tedy graf 

č. 12 zobrazuje původní a vyrovnaná data z let 2001 aţ 2006. 

 

 

 

Graf č. 12.: Zobrazení výchozích a vyrovnaných dat vlastního kapitálu a prognózy 

pro rok 2007 

 

Prognóza 

Nyní lze pomocí získané funkce prognózovat objem vlastního kapitálu v Kč 

v roce 2007. Po dosazení do výše uvedeného předpisu je prognóza následující  

 (2007 2000)(2007) 11 363 945 - 6 377 934 * 0,741 10 781 876,    

Tedy prognóza pro rok 2007 je 10,8 miliard Kč. Tato prognóza je znázorněna 

na grafu č. 12. Vzhledem k faktu, ţe výroční zprávy jsou vydávány aţ v půli nového 

roku, nelze tuto hodnotu vzhledem k aktuální situaci ověřit. Tedy jakým způsobem byla 

prognóza pravdivá a přesná lze ověřit aţ po vydání nové aktuální výroční zprávy. 
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22..11..44  OOssttaattnníí  ppaassiivvaa  

Další ukazatel, kterým se budu zabývat a u kterého vypočítám charakteristiky 

této časové řady, jsou ostatní pasiva, téţ nazývána jako přechodné účty pasiv. 

Ostatní pasiva tvoří souhrn časového rozlišení, a to výdajů příštích období, výnosů 

příštích období a kurzových rozdílů pasivních, a také ještě dohadných účtů pasivních. 

V následující tabulce jsou uvedena data časové řady popisující vývoj ostatních 

pasiv v letech 2000 aţ 2006, tato data jsou v tisících Kč. Ve třetím sloupci, 

který je označený 
iy , jsou uvedeny hodnoty ostatních pasiv za jednotlivé roky, 

ve čtvrtém sloupci označeném 
1 ( )id y  jsou vypočteny první diference a pátý sloupec 

označený ( )ik y , obsahuje data prvních koeficientů. V posledním sloupci tabulky, 

který je označený 
i , jsou vypočtena respektive vyrovnána data zvolené časové řady. 

 

i Roky iy  
1 ( )id y  ( )ik y  

i  

1 2000 1 477 514 - - 1 553 487  

2 2001 1 691 097 213 583 1,145 1 643 771  

3 2002 1 809 484 118 387 1,070 1 734 056  

4 2003 1 771 549 -37 935 0,979 1 824 340  

5 2004 1 949 864 178 315 1,101 1 951 562  

6 2005 2 010 309 60 445 1,031 2 006 913  

7 2006 2 060 567 50 257 1,025 2 062 265  
 

 

Tabulka č. 4.: Tabulka zobrazující ostatní pasiva 

 

Pro zobrazení této intervalové časové řady, pouţiji graf č. 13. Jednou 

z vypočtených charakteristik této časové řady je její průměr, označený y , 

který se rovná číslu 1,8 miliard Kč, který pro sledované období udává průměrný objem 



41 

 

ostatních pasiv v Kč za jednotlivé roky. Jelikoţ se jedná o časovou řadu, která vykazuje 

trend, nelze její průměr smysluplně interpretovat. 

 

 

 

Graf č. 13.: Zobrazení hodnot ostatních pasiv 

 

 

 

Subjektivní zhodnocení ostatních pasiv 

Z tabulky č. 4 a grafu č. 13 je patrné, ţe časová řada reprezentující ukazatel 

vývoje ostatních pasiv má tendenci růstu, kde na konci sledovaného období dochází 

ke zpomalení růstu ostatních pasiv. Jediný výkyv lze pozorovat v roce 2003. Zvýšení 

ostatních pasiv ovlivnily přijaté finanční zdroje za připojení, respektive zvýšení příkonu 

dle Vyhlášky MPO č. 169/1995 Sb. a doúčtování nákupu elektrické energie po skončení 

roku ve smyslu Výměru MF č. 06/1996. V roce 2004 vzrostla ostatní pasiva 

o 178 milionů Kč, a to v nejvýraznější míře přijatými podíly v souladu s vyhláškou č. 

169/1995 Sb. (8) 
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Výpočet a analýza prvních diferencí 

Následující graf č. 14 zobrazuje první diference, jejíţ hodnoty jsou v tabulce č. 4 

ve čtvrtém sloupci. Jelikoţ se první diference v roce 2000 neurčuje, graf začíná 

aţ od roku 2001. Průměr prvních diferencí 
1 ( )id y , který jsem vypočetl, 

je roven přibliţně 97 milionům Kč. Tedy ve sledovaném období roste objem ostatních 

pasiv kaţdý rok v průměru o 97 milionů Kč. 

 

 

 

Graf č. 14.: Zobrazení prvních diferencí ostatních pasiv 

 

 

 

Výpočet a analýza koeficientu růstu 

Pátý sloupec tabulky č. 4 zobrazuje koeficienty růstu, které jsou zobrazeny 

na grafu č. 15. Průměrný koeficient růstu ( )ik y , který jsem vypočetl, je přibliţně roven 

číslu 1,057. Značí, ţe ve sledovaném období se kaţdý rok zvýší objem ostatních pasiv 

v Kč oproti předcházejícímu roku v průměru 1,057 krát. 
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Graf č. 15.: Zobrazení koeficientu růstu ostatních pasiv 

 

Určení trendu a vyrovnání dat 

Z grafu č. 13 je patrné, ţe objem ostatních pasiv ve sledovaném období 

rovnoměrně rostl, přičemţ se tento růst asymptoticky ustaloval. Z grafů č. 14 a 15, 

které znázorňují první diference respektive koeficienty růstu této časové řady, je patrné, 

ţe tyto charakteristiky kolísají kolem nějaké konstanty, takţe pro vyjádření trendu 

pouţiji přímku. Tedy hledaný trend přímky lze vyjádřit předpisem 

( ) 1 463 203 + 90 284 * (t-2000),t 

 

kde 2000,2001,.....2006,t   

jehoţ hodnoty, označené 
i , jsou pro 1,2,3,....7i  , uvedeny respektive vypočteny 

v posledním sloupci tabulky č. 4. Index determinace modifikovaného exponenciálního 

trendu je 0,9687. Protoţe tato hodnota je velmi blízká k jedničce, je zvolená regresní 

funkce vhodná pro vyrovnání zadaných dat.  

Graf č. 16 znázorňuje původní průběh dat ve sledovaném období a dále data, 

která se po dosazení do předpisu modifikovaného exponenciálního trendu vyrovnala. 

Pro prognózu samotnou jsou důleţitá aktuální data, tudíţ data z minulosti mohou 

v takovém případě působit negativně na prognózu. Z tohoto důvodu jsem vynechal data 
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z let 2000 aţ 2003. Tedy graf č. 16 zobrazuje původní a vyrovnaná data z let 2004 aţ 

2006. 

 

 

Graf č. 16.: Zobrazení výchozích a vyrovnaných dat ostatních pasiv a prognózy 

pro rok 2007 

 

Prognóza 

Nyní lze pomocí získané funkce prognózovat objem ostatních pasiv v Kč v roce 

2007. Po dosazení do výše uvedeného předpisu je prognóza následující  

(2007) 1 463 203 + 90 284 * (2007-2000)=2 117 617,   

Tedy prognóza pro rok 2007 je 2,1 miliard Kč. Tato prognóza je znázorněna 

na grafu č. 16. Vzhledem k faktu, ţe výroční zprávy jsou vydávány aţ v půli nového 

roku, nelze tuto hodnotu vzhledem k aktuální situaci ověřit. Tedy jakým způsobem byla 

prognóza pravdivá a přesná lze ověřit aţ po vydání nové aktuální výroční zprávy.  
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2.2 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 

22..22..11  VVýýkkoonnyy  

První ukazatel z části výkazu zisků a ztrát, kterým se budu zabývat a u kterého 

vypočítám charakteristiky této časové řady, jsou výkony. Výkony jsou tvořeny 

souhrnem respektive součtem trţeb za prodej vlastních výrobků a sluţeb, dále změnou 

stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby a aktivací. U takového podniku jsou 

výkony, reprezentovány právě trţbami za prodej vlastních výrobků a sluţeb, poloţkou, 

která se výrazným vlivem podílí respektive utváří konečný hospodářský výsledek. 

V následující tabulce jsou uvedena data časové řady popisující vývoj výkonů 

v letech 2000 aţ 2006, tato data jsou v tisících Kč. Ve třetím sloupci, který je označený 

iy , jsou uvedeny hodnoty výkonů za jednotlivé roky, ve čtvrtém sloupci označeném 

1 ( )id y  jsou vypočteny první diference a pátý sloupec označený ( )ik y , obsahuje data 

prvních koeficientů. V posledním sloupci tabulky, který je označený 
i , jsou vypočtena 

respektive vyrovnána data mnou zvolené časové řady.  

 

i Roky iy  
1 ( )id y  ( )ik y  

i  

1 2000 13 332 655  - - 13 983 052 

2 2001 14 715 677  1 383 022  1,104 14 434 690 

3 2002 15 394 212  678 535  1,046 14 886 328 

4 2003 15 514 235  120 023  1,008 15 505 435  

5 2004 15 761 570  247 335  1,016 15 822 347  

6 2005 16 234 417  472 847  1,030 16 139 260  

7 2006 16 412 995  178 578  1,011 16 456 173  
 

 

Tabulka č. 5.: Tabulka zobrazující výkony 

Jelikoţ se jedná o intervalovou časovou řadu, pouţiji na zobrazení jejích hodnot 

graf č. 17. Jednou z vypočtených charakteristik této časové řady je její průměr, 
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označený y , který se rovná číslu 15,3 miliard Kč, který pro sledované období udává 

průměrný objem výkonů v Kč za jednotlivé roky. Jelikoţ se jedná o časovou řadu, 

která vykazuje trend, nelze její průměr smysluplně interpretovat. 

 

 

 

Graf č. 17.: Zobrazení hodnot výkonů 

 

Subjektivní zhodnocení výkonů 

Z tabulky č. 5 a grafu č. 17 je patrné, ţe časová řada reprezentující ukazatel 

vývoje výkonů má tendenci růstu, kde na konci sledovaného období dochází 

ke zpomalení nárůstu výkonů. U toho ukazatele jsou, opět po celé sledované období, 

rovnoměrné přírůstky s výjimkou roku 2000 s výhledem na rok 2001. Jak jiţ bylo 

zmíněno v úvodu tohoto ukazatele, tak hlavní vliv na výkony má podřízená sloţka trţeb 

za prodej vlastních výrobků a sluţeb, která právě oproti roku 2000 zaznamenala nárůst 

o 1 miliardu Kč. Tento nárůst je markantní i oproti ostatním rokům, ve kterých byly tyto 

trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb v rozmezí 13 miliard Kč, a právě v roce 2001 

lze pozorovat nárůst na 14,3 miliard Kč, coţ právě způsobilo takový skok na 

zobrazeném grafu. Na tomto výkyvu se podíleli i ostatní sloţky tvořící výkony, a to 

změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby, kde v roce 2000 byl jejich stav -

6 milionů Kč, a právě jejich pokles na -600 tisíc Kč se nemalou mírou podílel 

na vzrůstu výkonů v roce 2001. 
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Výpočet a analýza prvních diferencí 

Následující graf č. 18 zobrazuje první diference, jejíţ hodnoty jsou v tabulce č. 5 

ve čtvrtém sloupci. Jelikoţ se první diference v roce 2000 neurčuje, graf začíná 

aţ od roku 2001. Průměr prvních diferencí 
1 ( )id y , který jsem vypočetl, 

je roven přibliţně 513 milionům Kč. Tedy ve sledovaném období roste objem výkonů 

kaţdý rok v průměru o 513 milionů Kč.  

 

 

 

Graf č. 18.: Zobrazení prvních diferencí výkonů 

 

 

 

 

 

Výpočet a analýza koeficientu růstu 

Pátý sloupec tabulky č. 5 zobrazuje koeficienty růstu, které jsou zobrazeny 

na grafu č. 19. Průměrný koeficient růstu ( )ik y , který jsem vypočetl, je přibliţně roven 

číslu 1,035. Značí, ţe ve sledovaném období se kaţdý rok zvýší objem výkonů v Kč 

oproti předcházejícímu roku v průměru 1,035 krát. 
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Graf č. 19.: Zobrazení koeficientu růstu výkonů 

 

 

Určení trendu a vyrovnání dat 

Z grafu č. 17 je patrné, ţe objem výkonů ve sledovaném období rovnoměrně 

rostl, přičemţ se tento růst asymptoticky ustaloval. Z grafů č. 18 a 19, které znázorňují 

první diference respektive koeficienty růstu této časové řady, je patrné, 

ţe tyto charakteristiky vykazují lineární pokles, takţe pro vyjádření trendu pouţiji 

přímku. Tedy hledaný trend přímky lze vyjádřit předpisem 

( ) 13 531 415 + 451 637 * ( 2000),t t  

 

kde 2000,2001,.....2006,t   

jehoţ hodnoty, označené 
i , jsou pro 1,2,3,....7i  , uvedeny respektive vypočteny 

v posledním sloupci tabulky č. 5. Index determinace přímky je 0,9467. Protoţe tato 

hodnota je velmi blízká k jedničce, je zvolená regresní funkce vhodná pro vyrovnání 

zadaných dat.  

Graf č. 20 znázorňuje původní průběh dat ve sledovaném období a dále data, 

která se po dosazení do předpisu přímky vyrovnala. Pro prognózu samotnou jsou 

důleţitá aktuální data, tudíţ data z minulosti mohou v takovém případě působit 
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negativně na prognózu. Z tohoto důvodu jsem vynechal data z roku 2000. Tedy 

graf č. 20 zobrazuje původní a vyrovnaná data z let 2001 aţ 2006. 

 

 

Graf č. 20.: Zobrazení výchozích a vyrovnaných dat výkonů a prognózy 

pro rok 2007 

 

Prognóza 

Nyní lze pomocí získané funkce prognózovat objem výkonů v Kč v roce 2007. 

Po dosazení do výše uvedeného předpisu je prognóza následující  

(2007) 13 531 415 + 451 637 * (2007 2000) 16 797 639,     

Tedy prognóza pro rok 2007 je 16,8 miliard Kč. Tato prognóza je opět graficky 

znázorněna na grafu č. 20. Vzhledem k faktu, ţe výroční zprávy jsou vydávány aţ v půli 

nového roku, nelze tuto hodnotu vzhledem k aktuální situaci ověřit. Tedy jakým 

způsobem byla prognóza pravdivá a přesná lze ověřit aţ po vydání nové aktuální 

výroční zprávy.  
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22..22..22  OOssoobbnníí  nnáákkllaaddyy  

Další ukazatel, kterým se budu zabývat a u kterého vypočítám charakteristiky 

této časové řady, jsou osobní náklady. Osobní náklady tvoří souhrn respektive součet 

mzdových nákladů, odměn členům orgánů společnosti a druţstva, nákladů na sociální 

zabezpečení a sociálních nákladů. 

V následující tabulce jsou uvedena data časové řady popisující vývoj osobních 

nákladů v letech 2000 aţ 2006, tato data jsou uvedena v tisících Kč. Ve třetím sloupci, 

který je označený 
iy , jsou uvedeny hodnoty osobních nákladů za jednotlivé roky, ve 

čtvrtém sloupci označeném 
1 ( )id y  jsou vypočteny první diference a pátý sloupec 

označený ( )ik y , obsahuje data prvních koeficientů. V posledním sloupci tabulky, který 

je označený 
i , jsou vypočtena respektive vyrovnána data mnou zvolené časové řady. 

 

i Roky iy  
1 ( )id y  ( )ik y  

i  

1 2000 751 987  - - 753 741  

2 2001 776 290  24 303  1,032 753 741  

3 2002 775 750  -540  0,999 753 741  

4 2003 739 823  -35 927  0,954 753 741  

5 2004 740 642  819  1,001 753 741  

6 2005 742 130  1 488  1,002 753 741  

7 2006 749 567  7 436  1,010 753 741  
 

 

Tabulka č. 6.: Tabulka zobrazující osobní náklady 

 

Graf č. 21 zobrazuje hodnoty této časové řady. Jednou z vypočtených 

charakteristik této časové řady je její průměr, označený y , který se rovná číslu 

754 milionům Kč, který pro sledované období udává průměrný objem osobních nákladů 
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v Kč za jednotlivé roky. Jelikoţ se jedná o časovou řadu, která vykazuje trend, nelze její 

průměr smysluplně interpretovat.  

 

 

Graf č. 21.: Zobrazení hodnot osobních nákladů 

 

Subjektivní zhodnocení osobních nákladů 

Z tabulky č. 6 a grafu č. 21 je patrné, ţe časová řada reprezentující ukazatel 

vývoje osobních nákladů má v začátku sledovaného období tendenci růstu, kde na konci 

sledovaného období dochází ke zpomalení nárůstu osobních nákladů a také ke střídání 

poklesu a růstu, coţ můţe mít v konečném důsledku negativní vliv na celkovou analýzu 

tohoto ukazatele. V letech 2000 aţ 2006 dochází k jiţ zmíněnému střídání poklesu 

a růstu tohoto ukazatele. Právě mnoţství zaměstnanců a jejich mzdové ohodnocení má 

nejmarkantnější vliv na tento jev. Z grafu je patrné, ţe společnost v letech 2000, 2001 

dosáhla svého maxima, postupem času začala mít určité problémy a tím pádem začala 

i propouštět zaměstnance. V roce 2002 měla společnost 1859 zaměstnanců, z toho bylo 

11 řídících pracovníků a o rok později měla uţ jen 1698 zaměstnanců, avšak z toho bylo 

12 řídích pracovníků. Propouštění trvalo i nadále v roce 2004, kdy se stav zaměstnanců 

ještě zmenšil, a to na 1601 zaměstnanců, z toho bylo uţ jen 9 řídících pracovníků. 

V roce 2005, 2006 dochází jiţ k ustálení ekonomické situace společnosti a k ustálení 

počtu zaměstnanců. 
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Výpočet a analýza prvních diferencí 

Následující graf č. 22 zobrazuje první diference, jejíţ hodnoty jsou v tabulce č. 6 

ve čtvrtém sloupci. Jelikoţ se první diference v roce 2000 neurčuje, graf začíná 

aţ od roku 2001. Průměr prvních diferencí 
1 ( )id y , který jsem vypočetl, 

je roven přibliţně -403 tisíc Kč. Tedy ve sledovaném období klesá objem osobních 

nákladů kaţdý rok v průměru o 403 tisíc Kč.  

 

 

 

Graf č. 22.: Zobrazení prvních diferencí osobních nákladů 

 

 

 

 

Výpočet a analýza koeficientu růstu 

Pátý sloupec tabulky č. 6 zobrazuje koeficienty růstu, které jsou zobrazeny 

na grafu č. 23. Průměrný koeficient růstu ( )ik y , který jsem vypočetl, je přibliţně roven 

číslu 0,999. Značí, ţe ve sledovaném období se kaţdý rok sníţí objem osobních nákladů 

v Kč oproti předcházejícímu roku v průměru 0,999 krát. 
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Graf č. 23.: Zobrazení koeficientu růstu osobních nákladů 

 

Určení trendu a vyrovnání dat, prognóza 

Graf č. 24 znázorňuje původní průběh dat ve sledovaném období a dále 

vyrovnaná data. Pro vyjádření trendu pouţiji konstantu, coţ v tomto případě je průměr 

této časové řady, který je 754 milionů Kč a představuje i prognózu pro rok 2007  

 

 

Graf č. 24.: Zobrazení výchozích a vyrovnaných dat osobních nákladů a prognózy 

pro rok 2007  
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22..22..33  FFiinnaannččnníí  vvýýsslleeddeekk  hhoossppooddaařřeenníí  

Další ukazatel, kterým se budu zabývat a u kterého vypočítám charakteristiky 

této časové řady, je finanční výsledek hospodaření. Finanční výsledek hospodaření tvoří 

souhrn rozdílů výnosů a nákladů veškerých finančních operací podniku (trţby 

za prodané cenné papíry a podíly, úroky, ostatní finanční výnosy, náklady). 

V následující tabulce jsou uvedena data časové řady popisující vývoj finančního 

výsledku hospodaření v letech 2000 aţ 2006, tato data jsou uvedena v tisících Kč. Ve 

třetím sloupci, který je označený 
iy , jsou uvedeny hodnoty finančního výsledku 

hospodaření za jednotlivé roky, ve čtvrtém sloupci označeném 
1 ( )id y  jsou vypočteny 

první diference a pátý sloupec označený ( )ik y , obsahuje data prvních koeficientů.  

 

i Roky iy  
1 ( )id y  ( )ik y  

1 2000 -97 675  - - 

2 2001 -194 941  -97 266  1,996 

3 2002 -216 557  -21 616  1,111 

4 2003 -185 514  31 043  0,857 

5 2004 12 069  197 583  -0,065 

6 2005 7 048  -5 020  0,584 

7 2006 704  -6 343  0,100 
 

 

Tabulka č. 7.: Tabulka zobrazující finanční výsledek hospodaření 
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Graf č. 25 zobrazuje hodnoty této časové řady. Jednou z vypočtených 

charakteristik této časové řady je její průměr, označený y , který se rovná               

číslu -96 milionů Kč, který pro sledované období udává průměrný objem finančního 

výsledku hospodaření v Kč za jednotlivé roky. 

 

 

 

Graf č. 25.: Zobrazení hodnot finančního výsledku hospodaření 

 

 

Subjektivní zhodnocení finančního výsledku hospodaření 

Z tabulky č. 7 a grafu č. 25 je patrné, ţe časová řada reprezentující ukazatel 

vývoje finančního výsledku hospodaření má tendenci poklesu, coţ je velmi negativní 

vzhledem k následné analýze tohoto ukazatele. Tento pokles je hlavně způsoben 

nakládáním a prodejem cenných papírů a podílů, tím ţe podnik potřebuje okamţitou 

finanční záruku, tedy je nutné, aby byl solventní, naskýtá se mu řešení prodeje cenných 

papírů a vzhledem k tomu, ţe jde o rychlé a náhlé rozhodnutí, nemusí vţdy cenné 

papíry prodat se ziskem. Právě takovéto unáhlení můţe mít za následek prodej cenných 

papírů se ztrátou, coţ se negativně projevuje ve finančním výsledku hospodaření. 

Dalším faktorem jsou také úroky, ať uţ výnosové tak i nákladové, to znamená, 

ţe v takovém případě můţe podnik platit více úroků z půjček od bank 

a od nebankovních institucí a tím převýšit výnosové úroky, které podnik má z půjček 
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ostatním institucím. V roce 2002 podnik prodal cenné papíry za 312 milionů Kč, ale 

trţby z těchto prodaných papírů měl pouze 310 milionů Kč. Stejná situace byla 

u nákladových úroků, které o 90 milionů Kč převýšily výnosové úroky, a tím pádem 

opět sníţili finanční výsledek hospodaření do záporných čísel. 

 

 

Výpočet a analýza prvních diferencí 

Následující graf č. 26 zobrazuje první diference, jejíţ hodnoty jsou v tabulce č. 7 

ve čtvrtém sloupci. Jelikoţ se první diference v roce 2000 neurčuje, graf začíná 

aţ od roku 2001. Průměr prvních diferencí 
1 ( )id y , který jsem vypočetl, 

je roven přibliţně 16 milionům Kč. Tedy ve sledovaném období roste objem finančního 

výsledku hospodaření kaţdý rok v průměru o 16 milionů Kč. 

 

 

 

Graf č. 26.: Zobrazení prvních diferencí finančního výsledku hospodaření 

 

 

 

Výpočet a analýza koeficientu růstu 

Pátý sloupec tabulky č. 7 zobrazuje koeficienty růstu, které jsou zobrazeny 

na grafu č. 27. Průměrný koeficient růstu ( )ik y , který jsem vypočetl, je přibliţně roven 
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číslu 0,44. Značí, ţe ve sledovaném období se kaţdý rok sníţí objem finančního 

výsledku hospodaření v Kč oproti předcházejícímu roku v průměru 0,44 krát. 

 

 

 

Graf č. 27.: Zobrazení koeficientu růstu finančního výsledku hospodaření 

 

 

Určení trendu a vyrovnání dat 

Z grafu č. 25 je patrné, ţe objem finančního výsledku hospodaření 

ve sledovaném období klesal, a to aţ do velmi nepříznivých záporných čísel. 

Z grafů č. 26 a 27, které znázorňují první diference respektive koeficienty růstu této 

časové řady, je patrné, ţe tyto charakteristiky nekolísají kolem konstanty, ale spíše 

koeficienty růstu vykazují lineární pokles, tudíţ zde je prakticky nemoţné pouţít 

jakoukoliv vyrovnávací metodu a tím pádem u toho ukazatele nelze také určit jeho 

trend. Existují případy, kdy není moţné u uvedených ukazatelů provést příslušné 

vyrovnání a stanovení trendu. Někdy jsou hodnoty uvedených ukazatelů tak rozmanité, 

ţe nelze aplikovat příslušnou regresní funkci a tím pádem stanovit i moţnou budoucí 

prognózu. 

  

-0,500

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Koeficient růstu Průměr koeficientu růstu



58 

 

22..22..44  VVýýsslleeddeekk  hhoossppooddaařřeenníí  zzaa  bběěţţnnoouu  ččiinnnnoosstt  

Další ukazatel, kterým se budu zabývat a u kterého vypočítám charakteristiky 

této časové řady, je výsledek hospodaření za běţnou činnost. Výsledek hospodaření 

za běţnou činnost tvoří součet provozního výsledku hospodaření a finančního výsledku 

hospodaření a rozdílu těchto dvou ukazatelů od daně z příjmu za běţnou činnost. 

V následující tabulce jsou uvedena data časové řady popisující vývoj výsledku 

hospodaření za běţnou činnost v letech 2000 aţ 2006, tato data jsou v tisících Kč. 

Ve třetím sloupci, který je označený 
iy , jsou uvedeny hodnoty výsledku hospodaření za 

běţnou činnost za jednotlivé roky, ve čtvrtém sloupci označeném 
1 ( )id y  jsou 

vypočteny první diference a pátý sloupec označený ( )ik y , obsahuje data prvních 

koeficientů. V posledním sloupci tabulky, který je označený 
i , jsou vypočteny 

respektive vyrovnány data zvolené časové řady. 

 

i Roky iy  
1 ( )id y  ( )ik y  

i  

1 2000 624 029  - - 578 128  

2 2001 746 377  122 348  1,196 725 001  

3 2002 834 871  88 494  1,119 871 874  

4 2003 927 669  92 798  1,111 1 018 747  

5 2004 1 184 147  256 478  1,276 1 165 620  

6 2005 1 314 403  130 256  1,110 1 312 493  

7 2006 1 499 734  185 330  1,141 1 459 366  
 

 

Tabulka č. 8.: Tabulka zobrazující výsledek hospodaření za běţnou činnost 

 

Pro zobrazení této intervalové časové řady, pouţiji sloupkový graf č. 28. Jednou 

z vypočtených charakteristik této časové řady je její průměr, označený y , 

který se rovná číslu 1 miliarda Kč, který pro sledované období udává průměrný objem 
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výsledku hospodaření za běţnou činnost v Kč za jednotlivé roky. Graficky je průměr 

hodnot znázorněn přerušovanou čarou. Jelikoţ se jedná o časovou řadu, která vykazuje 

trend, nelze její průměr smysluplně interpretovat. 

 

 

 

Graf č. 28.: Zobrazení hodnot výsledku hospodaření za běţnou činnost 

 

 

Subjektivní zhodnocení výsledku hospodaření za běţnou činnost 

Z tabulky č. 8 a grafu č. 28 je patrné, ţe časová řada reprezentující ukazatel 

vývoje výsledku hospodaření za běţnou činnost má ke konci sledovaného období 

tendenci růstu. Rok 2004 zaznamenal markantní růst oproti roku 2003 tím, 

ţe společnosti se podařilo za celé její působení odstranit záporný finanční výsledek. 

Další vývoj tohoto ukazatele probíhal ve sledovaném období jiţ bez dalších výrazných 

výkyvů.  

 

 

Výpočet a analýza prvních diferencí 

Následující graf č. 29 zobrazuje první diference, jejíţ hodnoty jsou v tabulce č. 8 

ve čtvrtém sloupci. Jelikoţ se první diference v roce 2000 neurčuje, graf začíná 

aţ od roku 2001. Průměr prvních diferencí 
1 ( )id y , který jsem vypočetl, 
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je roven přibliţně 146 milionům Kč. Tedy ve sledovaném období roste objem výsledku 

hospodaření za běţnou činnost kaţdý rok v průměru o 146 milionů Kč. 

 

  

 

Graf č. 29.: Zobrazení prvních diferencí výsledku hospodaření za běţnou činnost 

 

 

 

Výpočet a analýza koeficientu růstu 

Pátý sloupec tabulky č. 8 zobrazuje koeficienty růstu, které jsou zobrazeny 

na grafu č. 30. Průměrný koeficient růstu ( )ik y , který jsem vypočetl, je přibliţně roven 

číslu 1,157. Značí, ţe ve sledovaném období se kaţdý rok zvýší objem výsledku 

hospodaření za běţnou činnost v Kč oproti předcházejícímu roku v průměru 1,157 krát. 
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Graf č. 30.: Zobrazení koeficientu růstu výsledku hospodaření za běţnou činnost 

 

 

Určení trendu a vyrovnání dat 

Z grafu č. 28 je patrné, ţe objem výsledku hospodaření za běţnou činnost 

ve sledovaném období rovnoměrně rostl, přičemţ se tento růst asymptoticky ustaloval. 

Z grafů č. 29 a 30, které znázorňují první diference respektive koeficienty růstu této 

časové řady, je patrné, ţe tyto charakteristiky kolísají kolem nějaké konstanty, takţe pro 

vyjádření trendu pouţiji přímku. Tedy hledaný trend lze vyjádřit předpisem 

( ) 431 255 + 146 872 * (t-2000),t 

 

kde 2000,2001,.....2006,t   

jehoţ hodnoty, označené 
i , jsou pro 1,2,3,....7i  , uvedeny respektive vypočteny 

v posledním sloupci tabulky č. 8. Index determinace přímky je 0,9883. Protoţe tato 

hodnota je velmi blízká k jedničce, je zvolená regresní funkce vhodná pro vyrovnání 

zadaných dat.  

Graf č. 31 znázorňuje původní průběh dat ve sledovaném období a dále data, 

která se po dosazení do předpisu trendu přímky vyrovnala. Pro prognózu samotnou jsou 

důleţitá aktuální data, tudíţ data z minulosti mohou v takovém případě působit 
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negativně na prognózu. Z tohoto důvodu jsem vynechal data z roku 2000. Tedy 

graf č. 31 zobrazuje původní a vyrovnaná data z let 2001 aţ 2006. 

 

 

 

Graf č. 31.: Zobrazení výchozích a vyrovnaných dat výsledku hospodaření za 

běţnou činnost a prognózy pro rok 2007 

 

Prognóza 

Nyní lze pomocí získané funkce prognózovat objem výsledku hospodaření 

za běţnou činnost v Kč v roce 2007. Po dosazení do výše uvedeného předpisu je 

prognóza následující  

(2007) 431 255 + 146 872 * (2007-2000)=1 606 293,   

Tedy prognóza pro rok 2007 je 1,6 miliardy Kč. Tato prognóza je znázorněna 

na grafu č. 31. Vzhledem k faktu, ţe výroční zprávy jsou vydávány aţ v půli nového 

roku, nelze tuto hodnotu vzhledem k aktuální situaci ověřit. Tedy jakým způsobem byla 

prognóza pravdivá a přesná lze ověřit aţ po vydání nové aktuální výroční zprávy.  
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3 METODICKÁ PŘÍRUČKA 

Celá praktická část je realizací této metodické příručky, kterou nyní formuluji 

tak, aby manaţer případně manaţeři byli schopni analýzu provést. Tuto analýzu budou 

moci provést za předpokladu, ţe budou vycházet z teoretických poznatků v této práci. 

Postup jakým dosáhnout ţádoucího výsledku je následující 

I. Vybrat časovou řadu, která musí splňovat několik podmínek. Tato časová řada 

by měla být aktuální a měla by být za co nejdelší období. 

II. Tuto časovou řadu nejen tabulkově, ale i graficky zpracovat a subjektivně 

zhodnotit. 

III. Vypočítat základní charakteristiky časové řady, tedy první diference, koeficienty 

růstu a jejich průměry. 

IV. Na základě vypočtených charakteristik a grafického znázornění ukazatele zvolit 

vhodnou metodu na vyrovnání dat a stanovení prognózy. 

V. Touto metodou příslušná data vyrovnat a zjistit graficky i číselně nakolik je tato 

metoda přesná. 

VI. Dosadit rok případně jiný časový údaj do předpisu zvolené funkce respektive 

metody a vypočítat prognózu. Opět příslušným způsobem tento konečný stav 

zhodnotit. 

Na základě těchto šesti bodů je moţné, aby manaţeři byli schopni tuto analýzu 

realizovat, ovšem ne vţdy je moţné prognózovat hodnoty vybraného ukazatele 

do budoucna, kvůli jeho značné rozmanitosti, jelikoţ záleţí také na podniku, 

který je podroben této analýze a také na jeho hospodaření. Je tedy nutné, aby manaţeři 

vybírali, pokud je to moţné, vhodné ukazatele časových řad a také ukazatele, které jsou 

jednak aktuální a nejlépe ovlivněny náhodou a ne manaţerskými zásahy. Základním 

omezením, které se vztahuje k časovým řadám, je skutečnost, ţe odhad platí pouze 

při zachování všech podmínek. U ekonomických časových řad, kam spadá i zhodnocení 

hospodářské situace podniku, prakticky není moţné zachytit všechny vlivy, 

které na zhodnocení působí. Právě tyto vlivy nejsou způsobeny náhodou, ale 

rozhodnutím managementu podniku. 
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ZÁVĚR 

 Hlavním cílem bakalářské práce byla analýza vybraných poloţek rozvahy 

a výkazu zisků a ztrát pomocí časových řad a regresní analýzy za roky 2000 aţ 2006 

a vytvoření metodické příručky. Oba cíle jsem splnil. 

 Na základě teoretických východisek této práce a bodů metodické příručky jsem 

provedl analýzu, tedy výpočty jednotlivých charakteristik časových řad a regresní 

analýzy a aplikoval je na mnou stanovené ukazatele rozvahy a výkazu zisků a ztrát. 

U všech ukazatelů jsem vypočetl základní charakteristiky časových řad, ovšem ne vţdy 

se mi podařilo pro tyto ukazatele stanovit trend a tím pádem i prognózovat. 

Aby výsledky, ke kterým jsem došel, měly smysluplný význam, a co nejpřesněji 

se blíţily k praxi, je nutné dodat, ţe podnik můţe dosáhnout těchto výsledků jen 

za takových podmínek, za kterých fungoval a působil po celé sledované období.  

 Zkoumaný podnik se jevil jako velmi úspěšný, coţ potvrdila i provedená 

analýza. Lze předpokládat, ţe při zachování stejných podmínek jako v minulých letech, 

se bude nadále rozvíjet a  bude úspěšný jako doposud.  

 Časové řady jsou tedy velmi dobrým univerzálním nástrojem, jak lze za pomocí 

aktuálních a vhodných dat prognózovat ekonomický stav podniku do budoucna. 

Problematika časových řad neumí zhodnotit podnik z hlediska minulosti a současnosti, 

ovšem jsou, jak jsem psal, vynikajícím prostředkem, jak prognózovat a předpovídat 

budoucí ekonomický i finanční stav podniku. Časové řady, tedy jejich výsledky, hlavně 

přehledné grafické znázornění, by měly být nejen součástí výročních zpráv, 

ale i ve správné kombinaci s vhodnými ekonomickými analýzami, které se zabývají 

minulou a současnou situací podniku, by mohly vytvořit velmi účinný a uţitečný soubor 

analýzy na hodnocení veškerých stránek podniku. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1. Rozvaha za období 2000 – 2006 

Ozna

čení 
AKTIVA 

Číslo 

řádku 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

  
AKTIVA CELKEM 

(ř. 02 + 03 + 31 + 63) 
001 15 725 666 17 158 014 17 832 049 19 534 740 19 148 960 19 531 939 19 785 854 

A. 
Pohledávky za upsaný základní 

kapitál 
002 

       

B. 
Dlouhodobý majetek   

(ř. 04 + 13 + 23) 
003 11 835 470 12 478 464 12 957 776 13 345 178 13 465 654 13 748 443 13 899 665 

B. I.    
Dlouhodobý nehmotný majetek    (ř. 

05 aţ 12) 
004 99 500 192 220 224 244 321 912 374 949 543 514 546 833 

B.I.1. Zřizovací výdaje 005 
       

2. 
Nehmotné výsledky výzkumu a 

vývoje 
006 

       

3. Software 007 83 556 186 621 120 283 
    

4. Ocenitelná práva 008 3 525 2 263 1 043 
    

5. Goodwill  009 
       

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 
       

7. 
Nedokončený dlouhodobý 

nehmotný majetek 
011 12 419 3 336 102 918 

    

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 

nehmotný majetek 
012 

       

B.II. 
Dlouhodobý hmotný majetek   

 (ř. 14 aţ 22) 
013 11 527 965 12 008 474 12 269 858 12 510 468 12 814 521 12 915 364 13 054 354 

B.II.1 Pozemky 014 180 395 190 351 181 201 
    

2. Stavby 015 7 466 633 8 027 960 8 369 634 
    

3. 
Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 

016 2 746 739 2 730 335 2 925 886 
    

4. Pěsitelské celky trvalých porostů 017 
       

5. Základní stádo a taţná zvířata 018 
       

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 16 985 18 517 18 428 
    

7. 
Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek 

020 1 042 589 940 838 743 877 
    

8. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek 

021 74 624 100 473 30 832 
    

9. 
Oceňovací rozdíl k nabytému 

majetku  
022 

       

B.III. 
Dlouhodobý finanční majetek   (ř. 

24 aţ 30) 
023 208 005 277 770 463 674 512 798 276 184 289 565 298 478 

B.III.
1. 

Podíly v ovládaných a řízených 
osobách 

024 3 192 3 755 29 668 
    

2. 
Podíly v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 

025 79 083 79 183 20 033 
    

3. 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a 

podíly 
026 125 730 194 832 413 973 

    

4. 
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící 

osoba, podstatný vliv 
027 

       

5. Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 
       

6. 
Pořizovaný dlouhodobý finanční 

majetek 
029 

       

7. 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
finanční majetek 

030 
       

C. 
Oběţná aktiva                                   

(ř. 32 + 39 + 48 + 58) 
031 3 750 352 4 528 286 4 744 262 6 121 545 5 642 815 5 743 242 5 846 235 

C.I. Zásoby  (ř. 33 aţ 38) 032 94 514 104 029 102 582 98 736 92 209 91 049 90 587 



 

 

C.I.1. Materiál 033 92 651 103 252 96 187 
    

2. Nedokončená výroba a polotovary 034 636 
      

3. Výrobky 035 
       

4. Zvířata 036 
       

5. Zboţí 037 1 227 777 837 
    

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038 
  

5 558 
    

C.II. 
Dlouhodobé pohledávky                                   

(ř. 40 aţ 47) 
039 2 687 51 009 10 583 23 611 15 462 12 325 10 245 

C.II.1 Pohledávky z obchodních vztahů 040 1 218 50 218 6 126 
    

2. 
Pohledávky - ovládající a řídící 
osoba 

041 
       

3. Pohledávky - podstatný vliv 042 
       

4. 
Pohledávky za společníky, členy 

druţstva a za účastníky sdruţení 
043 

       

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 
       

6. Dohadé účty aktivní 045 
       

7. Jiné pohledávky 046 1 469 791 4 457 
    

8. Odloţená daňová pohledávka 047 
       

C.III. 
Krátkodobé pohledávky  (ř. 49 aţ 

57) 
048 3 606 645 4 312 352 4 507 264 5 656 063 5 399 590 5 494 714 5 605 051 

C.III.

1. 
Pohledávky z obchodních vztahů 049 494 061 729 707 629 513 

    

2. 
Pohledávky - ovládající a řídící 

osoba 
050 

  
1 900 

    

3. Pohledávky - podstatný vliv 051 
       

4. Pohledávky za společníky 052 
       

5. 
Sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění 
053 

       

6. Stát - daňové pohledávky 054 23 766 50 894 252 349 
    

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 
       

8. Dohadné účty aktivní 056 3 070 751 3 415 934 3 555 123 
    

9. Jiné pohledávky 057 18 067 115 817 68 379 
    

C.IV. 
Krátkodobý finanční majetek       (ř. 

59 aţ 62) 
058 46 506 60 896 123 833 343 135 135 554 145 154 140 352 

C.IV.

1. 
Peníze 059 2 675 3 802 1 910 

    

2. Účty v bankách 060 43 831 57 094 121 923 
    

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 
       

4. 
Pořizovaný krátkodobý finanční 
majetek 

062 
       

D.I. 
Časové rozlišení                                             

(ř. 64 aţ 66) 
063 139 844 151 264 130 011 68 017 40 491 40 254 39 954 

DI.1. Náklady příštích období 064 139 810 151 049 124 859 
    

2. Komplexní náklady příštích období 065 
       

3. Příjmy příštích období 066 34 215 5 152 
    

 

  



 

 

Označení PASIVA 
číslo 
řádku 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

  
PASIVA CELKEM                          

(ř. 68 + 85 + 118) 
067 15 725 666 17 158 011 17 832 049 19 534 740 19 148 960 19 531 939 19 785 854 

A. 
Vlastní kapitál                      

(ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) 
068 7 507 061 8 023 062 8 600 365 9 201 501 10 171 156 10 384 750 10 498 983 

A.I. 
Základní kapitál                                               

(ř. 70 aţ 72) 
069 3 531 570 3 531 570 3 531 570 3 531 570 3 531 570 3 531 570 3 531 570 

A.I.1. Základní kapitál 070 3 531 570 3 531 570 3 531 570 3 531 570 3 531 570 3 531 570 3 531 570 

2. 
Vlastní akcie a vlastní obchodní 
podíly (-) 

071 
       

3. Změny základního kapitálu  072 
       

A.II. 
Kapitálové fondy                                             

(ř. 74 aţ 77) 
073 686 882 688 731 689 941 564 971 371 501 372 658 375 987 

A.II.1. Emisní áţio 074 
       

2. Ostatní kapitálové fondy 075 686 882 688 731 689 941 
    

3. 
Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků  

076 
       

4. 
Oceňovací rozdíly z přecenění při 

přeměnách  
077 

       

A.III. 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku                (ř. 
79 + 80) 

078 725 777 727 690 729 627 731 781 731 948 732 579 732 595 

A.III.1. 
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný 

fond 
079 706 314 706 314 706 314 

    

2. Statutární a ostatní fondy 080 19 463 21 376 23 313 
    

A.IV. 
Výsledek hospodaření minulých let                      

(ř. 82 + 83) 
081 1 936 414 2 327 458 2 814 356 3 308 195 4 351 990 4 398 875 4 410 565 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 082 1 936 414 2 327 458 2 814 356 
    

2. Neuhrazená ztráta minulých let 083 
       

A.V. 
Výsledek hospodaření běţného 
účetního období (+/-) /ř. 01 - (+ 69 + 

73 + 78 + 81 + 85 + 118) 

084 626 418 747 613 834 871 1 064 984 1 184 147 1 349 068 1 448 266 

B. 
Cizí zdroje                                       

(ř. 86 + 91 + 102 + 114) 
085 6 741 091 7 443 852 7 422 200 8 561 690 7 027 940 7 156 378 7 274 161 

B.I. 
Rezervy                                                         

(ř. 87 aţ 90) 
086 422 284 525 920 850 184 522 616 534 042 535 024 541 032 

B.I.1. Rezervy podle zvláštních předpisů 087 440 877 
     

2. 
Rezerva na důchody a podobné 

závazky 
088 218 674 205 668 170 699 

    

3. Rezerva na daň z příjmů 089 
  

433 661 
    

4. Ostatní rezervy 090 203 170 319 375 245 824 
    

B.II. 
Dlouhodobé závazky                                      

(ř. 92 aţ 101) 
091 29 283 29 677 29 881 149 519 255 394 265 478 275 489 

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 092 
       

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 093 
       

3. Závazky - podstatný vliv 094 
       

4. 
Závazky ke společníkům, členům 

druţstva a k účastníkům sdruţení 
095 

       

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096 29 283 29 677 29 881 
    

6. Vydané dluhopisy 097 
       

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098 
       



 

 

 

 

  

  

8. Dohadné účty pasivní 099 
       

9. Jiné závazky 100 
       

10. Odloţený daňový závazek 101 
       

B.III. 
Krátkodobé závazky                                     

(ř. 103 aţ 113) 
102 4 539 024 5 120 157 5 543 103 7 029 555 6 238 504 6 355 876 6 457 640 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 103 4 468 261 5 001 129 5 410 594 
    

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 104 
       

3. Závazky - podstatný vliv 105 
       

4. 
Závazky ke společníkům, členům 
druţstva a k účastníkům sdruţení 

106 3 013 1 323 933 
    

5. Závazky k zaměstnancům 107 34 090 37 194 33 036 
    

6. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění 
108 22 476 19 872 19 252 

    

7. Stát - daňové závazky a dotace 109 7 758 59 389 7 154 
    

8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 
       

9. Vydané dluhopisy 111 
       

10. Dohadné účty pasivní 112 1 426 1 195 60 968 
    

11. Jiné závazky 113 2 000 55 11 166 
    

B.IV. 
Bankovní úvěry a výpomoci                         

(ř. 115 aţ 117) 
114 1 752 929 1 769 293 1 060 000 860 000 0 0 0 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 1 460 000 1 045 000 860 000 
    

2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 292 929 724 293 200 000 
    

3. Krátkodobé finanční výpomoci 117 
       

C.IV. 
Časové rozlišení                                           

(ř. 119 + 120) 
118 1 477 514 1 691 097 1 809 484 1 771 549 1 949 864 2 010 309 2 060 567 

C.IV.1. Výdaje příštích období 119 44 407 45 309 96 419 
   

2. Výnosy příštích období 120 1 433 107 1 645 788 1 713 065 
    



 

 

Příloha č. 2. Výkaz zisků a ztrát za období 2000 - 2006 

Označení TEXT 
číslo 
řádku 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

     I. Trţby za prodej zboţí 01 1 791 1 555 23 249 551 26 104 214 

A. 
Náklady vynaloţené na prodané 

zboţí 
02 1 404 1 394 23 060 693 21 98 196 

    + 
Obchodní marţe                                                                         

(ř. 01 - 02) 
03 387 161 189 -142 5 6 20 

    II. 
Výkony                                                                                   

(ř. 05 aţ 07) 
04 13 332 655 14 715 677 15 394 212 15 514 235 15 761 570 16 234 417 16 412 996 

    II.1. 
Trţby za prodej vlastních výrobků a 
sluţeb 

05 13 128 248 14 296 879 15 075 347 
    

2.   Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 -5 981 -636 
     

3.   Aktivace 07 210 388 419 434 318 865 
    

B. 
Výkonová spotřeba                                                                    

(ř. 09 + 10) 
08 10 831 250 11 800 752 11 907 010 12 313 478 12 699 302 12 997 320 13 002 608 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 10 042 314 10 965 541 8 587 784 
    

B.2. Sluţby 10 788 936 835 211 3 319 226 
    

    + 
Přidaná hodnota                                                                  
(ř. 03 + 04 - 08) 

11 2 501 792 2 915 086 3 487 391 3 200 615 3 062 273 3 237 097 3 410 388 

C. 
Osobní náklady                                                                       
(ř. 13 aţ 16) 

12 751 897 776 290 775 750 739 823 740 642 766 046 758 386 

C.1. Mzdové náklady 13 532 787 558 437 559 658 
    

C.2. 
Odměny členům orgánů společnosti 

a druţstva 
14 5 467 4 744 4 369 

    

C.3. 
Náklady na sociální zabezpečení a 

zdravotní pojištění 
15 189 331 188 502 180 635 

    

C.4. Sociální náklady 16 24 312 24 607 31 088 
    

D. Daně a poplatky 17 11 804 8 903 13 712 9 016 10 624 12 074 13 074 

E. 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 

18 752 524 822 598 917 542 984 201 1 065 310 142 300 132 074 

    III. 

Trţby z prodeje dlouhodobého 

majetku a materiálu                          
(ř. 20 + 21) 

19 314 085 124 018 99 487 113 501 211 815 197 608 180 642 

    III.1 
Trţby z prodeje dlouhodobého 

majetku 
20 314 085 124 018 99 487 

    

    III.2 Trţby z prodeje materiálu 21 
       

F. 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a materiálu        

(ř. 23 + 24) 

22 277 151 126 409 82 762 124 996 477 847 320 720 346 932 

F.1 
Zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku 

23 
       

F.2 Prodaný materiál 24 277 151 126 409 82 762 
    

G. 

Změna stavu rezerv a opravných 

poloţek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích 

období 

25 86 534 202 451 60 926 -133 049 -532 591 498 790 590 730 

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 149 854 124 221 169 363 169 025 208 894 290 376 301 232 

H. Ostatní provozní náklady 27 149 008 135 266 144 003 62 006 97 677 104 232 112 372 

    V. Převod provozních výnosů 28 
       

I. Převod provozních nákladů 29 
       

* 

Provozní výsledek hospodaření          

[ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 

26 - 27 + (-28) - (-29)] 

30 998 500 1 199 490 1 452 089 1 430 050 1 623 473 1 880 919 1 938 694 

     IV. 
Trţby z prodeje cenných papírů a 
podílů 

31 
 

12 458 312 559 19 874 41 606 4 032 432 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 
 

12 448 312 734 10 778 94 1 027 98 



 

 

    VII. 

Výnosy z dlouhodobého finančního 

majetku                                 (ř. 34 aţ 
36) 

33 2 613 4 477 17 242 17 284 11 917 15 037 11 297 

    VII. 1. 

Výnosy z podílů ovládaných a 

řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 

34 2 170 3 553 5 300 
    

    VII. 2. 
Výnosy z ostatních dlouhodobých 

cenných papírů a podílů 
35 443 924 234 

    

    VII. 3. 
Výnosy z ostatního dlouhodobého 

finančního majetku 
36 

  
11 708 

    

    VIII. 
Výnosy z krátkodobého finančního 

majetku 
37 

  
252 

    

K. Náklady z finančního majetku 38 
       

     IX. 
Výnosy z přecenění cenných papírů 
a derivátů 

39 
       

L. 
Náklady z přecenění cenných papírů 

a derivátů 
40 

       

M. 

Změna stavu rezerv a opravných 

poloţek ve finanční oblasti                   

(+/-) 

41 2 262 99 831 133 575 126 617 
   

     X. Výnosové úroky 42 9 921 28 212 37 855 6 922 5 401 5 003 4 593 

N. Nákladové úroky 43 83 921 110 891 111 040 65 140 25 032 9 847 8 372 

    XI. Ostatní finanční výnosy 44 694 400 2 600 3 517 40 5 037 4 732 

O. Ostatní finanční náklady 45 28 396 17 331 20 493 30 576 21 769 11 187 11 879 

    XII. Převod finančních výnosů 46 
       

P. Převod finančních nákladů 47 
       

     * 

Finanční výsledek hospodaření 

 [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 

- 41 + 42 - 43 + 44 - 45 - (-46) + (- 

47)] 

48 -97 675 -194 941 -216 557 -185 514 12 069 7 048 705 

Q. 
Daň z příjmů za běţnou činnost                                                    

(ř. 50 + 51) 
49 276 796 258 172 400 661 316 867 451 395 678 953 692 905 

Q. 1.  - splatná 50 196 399 271 178 435 630 
    

Q. 2.  - odloţená 51 80 397 -13 006 -34 969 
    

     ** 

Výsledek hospodaření za běţnou 

činnost                                 (ř. 30 + 

48 - 49) 

52 624 029 746 377 834 871 927 669 1 184 147 1 209 014 1 246 494 

    XIII. Mimořádné výnosy 53 10 039 10 105 
 

137 315 
   

R. Mimořádné náklady 54 5 194 7 751 
     

S. 
Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                                

(ř. 56 + 57) 
55 2 456 1 118 0 0 0 0 0 

S. 1.  - splatná 56 2 456 1 118 
     

S. 2.  - odloţená 57 
       

     * 
Mimořádný výsledek hospodaření                                           

(ř. 53 - 54 - 55) 
58 2 389 1 236 0 137 315 0 0 0 

W. 
Převod podílu na výsledku 
hospodaření společníkům (+/-) 

59 
       

     *** 

Výsledek hospodaření za účetní 

období (+/-)                            (ř. 52 

+ 58 - 59) 

60 626 418 747 613 834 871 1 064 984 1 184 147 1 209 014 1 246 494 

     **** 

Výsledek hospodaření před 

zdaněním (+/-)                       (ř. 30 

+ 48 + 53 - 54) 

61 905 670 1 006 903 1 235 532 1 381 851 1 635 542 1 887 967 1 939 399 

 

 


