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Abstrakt 

Obsahem této práce je zpracování kompletní finanční analýzy firmy ICE Invest spol. s 

r.o. Samotná práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V první se bude jednat o 

teoretické zpracování problematiky statistických ukazatelů finanční analýzy. Praktická 

část je zaměřena na reálné zpracování problematiky účetních výkazů společnosti ICE 

Invest spol. s r.o. 

 

Abstract 

The content of thesis is to complete and evaluate the financial analysis of ICE Invest 

spol. s r.o. The work itself is divided into theoretical and practical part. The first part 

includes the theoretical treatment of the issue of the statistical indicators problematics, 

while the other one is devoted to process the real issues of their financial statements. 
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Úvod 

Společnost ICE Invest spol. s r.o. patří již několik let ke špičce podnikatelských 

subjektů zabývajících se prodejem zmrzliny. Tato práce bude zaměřena na statistickou 

stránku úspěchu této firmy. V dnešní době i takováto firma, která na oko prosperuje, nemusí 

mít jasnou budoucnost a doby, kdy se úspěch či neúspěch porovnával pouze pomocí 

závěrečného stavu konta firmy, jsou nenávratně pryč.  

Dnešní zhodnocení zdraví podniku je globálním porovnáním několika skupin různých 

ukazatelů. V návaznosti na tyto ukazatele se projeví veškeré faktory, které by mohly ohrozit 

budoucnost podniku a tím tak zpomalit či úplně zastavit růst společnosti. Jednotlivé ukazatele 

se počítají pomocí dat vyčtených z několika účetních dokumentů, které každá firma 

pravidelně v ročních intervalech zpracovává.  

Pokud má člověk k analyzování dostatečně dlouhé období, může pomocí dalšího 

ze statistických ukazatelů předpovědět budoucí vývoj společnosti a částečnými kroky se 

přiblížit k jejímu zoptimalizování.  

Výsledky finanční analýzy nejsou používány pouze ve firmě pro interní zhodnocení. 

Tyto informace se předávají i investorům, kteří se v návaznosti na uvedené hodnoty 

rozhodují, zdali do firmy investovat. Toto rozhodnutí činí na základě výpočtu návratnosti 

jejich kapitálu vloženého do firmy.  
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Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Cíl práce 

Cílem této práce je posouzení výkonnosti brněnské firmy ICE Invest spol. s r.o. 

pomocí statistických metod a ukazatelů finanční analýzy a následně navrhnout kroky ke 

zlepšení ekonomické situace. V první části zpracuji teoretickou problematiku a v druhé části 

zpracuji několik skupin ukazatelů finanční analýzy na základě účetních výkazů z let 2009 až 

2012. V návaznosti na tyto hodnoty využiji statistické metody časových řad a provedu 

regresní analýzu některých ukazatelů, které budou mít jistou informační hodnotu o 

budoucnosti firmy. Na základě získaných výsledků provedu celkové zhodnocení současné 

ekonomické situace společnosti ICE Invest s.r.o. 
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1. Teoretická východiska práce 

Teoretickou část bakalářské práce tvoří tři části – v první se soustředí na popis 

ekonomické oblasti, kterou tvoří různé ukazatele finanční analýzy, druhá se zaměřuje na 

regresní analýzu a třetí na časové řady. 

 

1.1 Ukazatele finanční analýzy 

Finanční analýzou se rozumí rozbor dat, pravidel a postupů získávaných hlavně z účetních 

výkazů. Jejím cílem je zejména vyjádřit přehled o finanční situaci podniku. Reprezentuje 

vyjádření stavu minulého, jakožto i přítomnosti a budoucnosti finančního hospodaření. Ze 

získaných údajů lze poté s určitou přesností predikovat další vývoj. 

 

1.1.1 Poměrové ukazatele 

Poměrové ukazatele patří mezi ty nejpoužívanější. Data vycházejí výhradně z hodnot 

položek účetních výkazů. Jsou počítány jako poměr jedné či více účetních položek k jiné 

položce nebo jejich skupině. [8] 

 

1.1.1.1 Ukazatele rentability 

Ukazatele rentability patří mezi ty nejzajímavější, jelikož podávají svědectví o tom, jaký 

byl efekt vloženého kapitálu. Vypovídají o schopnosti podniku generovat nové zdroje a zisk 

využitím investovaného kapitálu. Potřebná data lze najít v rozvaze a výkazu zisku a ztrát. Lze 

zobecnit, že čitatel většinou  reflektuje výsledek hospodaření, zatímco ve jmenovateli se 

nachází spíše určitý druh kapitálu či tržby. Ve výsledku můžeme tyto ukazatele použít jako 

měřítko celkové efektivity dané činnosti. Největší vypovídající hodnotu mají pro akcionáře a 

investory. [8] 

 

Rentabilita celkových aktiv 

Vyhodnocením tohoto ukazatele získáme odraz produkční síly firmy a její schopnost 

vydělávat. Vypovídá o výnosnosti celkového vloženého kapitálu. Jelikož celková aktiva 
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odpovídají součtu vlastního a cizího kapitálu, je nutné počítat se ziskem před zdaněním – 

musíme zahrnout i výnos pro vlastníky a věřitele. [4] 

 

 

Vzorec pro výpočet je následující: 

 

     
    

              
 

 

(1.1) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu 

“Měřením této rentability vyjadřujeme výnosnost kapitálu vloženého akcionáři či 

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

reprodukován s náležitou intenzitou odpovídající investici.“ [8, s. 54] 

 

Tato rentabilita vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého vlastníky. Růst znamená, že se 

lepší výsledek hospodaření a zmenšuje se podíl vlastního kapitálu ve firmě. Pro výpočet se 

používá zisk po zdanění. [8] 

 

  Obecný tvar výpočtu rentability vlastního kapitálu: 

 

     
   

               
 

(1.2) 

 

Rentabilita tržeb 

 “Rentabilita tržeb představuje poměry, které v čitateli zahrnují výsledek hospodaření 

v různých podobách a ve jmenovateli obsahují tržby, opět různým způsobem upravované 

podle účelu analýzy. Do položky tržeb se nejčastěji zahrnují tržby, které tvoří provozní 

výsledek hospodaření, ale je možné zahrnout tržby veškeré. Tyto ukazatele vyjadřují 

schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb, tedy kolik dokáže podnik 

vyprodukovat efektu na 1 Kč tržeb.“ [8, s. 56] 
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 V případě, že je tento ukazatel nižší, než je oborový průměr, znamená to, že ceny 

výrobků jsou poměrně nízké a náklady naopak příliš vysoké. Platí, že čím je rentabilita tržeb 

vyšší, tím lepší je situace podniku z hlediska produkce. [8] 

Obecný tvar výpočtu rentability tržeb: 

 

     
   

     
 

(1.3) 

1.1.1.2 Ukazatele aktivity 

“Tyto ukazatele měří schopnost podniku využívat investované finanční prostředky a 

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

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

Jejich rozbor slouží především k hledání odpovědi na otázku, jak hospodaříme s aktivy, jejich 

jednotlivými složkami a také jaké má toto hospodaření vliv na výnosnost a likviditu.“ [8, s. 

60] 

 

Obrat celkových aktiv 

Jeho další označení je produktivita vloženého kapitálu, měří efektivitu využití všech aktiv 

ve firmě. Vyjadřuje zhodnocení aktiv ve výrobní činnosti firmy bez ohledu na zdroje krytí. 

 

Obecný tvar výpočtu obratu celkových aktiv: 

 

                       
     

             
 

(1.4) 

 

Obrat zásob 

 Ukazatel obratu zásob vypovídá o tom, kolikrát se přemění zásoby v ostatní formy 

oběžného majetku až k prodeji hotových výrobků a opětovné zásobování. [4] 

 

Obecný tvar výpočtu obratu zásob: 

 

             
     

      
 

(1.5) 
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Obrat pohledávek 

 Vyjadřuje rychlost přeměny pohledávek v peněžní prostředky ve formě našich tržeb. 

 

Obecný tvar výpočtu obratu zásob: 

 

             
     

      
 

(1.6) 

 

Doba obratu celkových aktiv 

 “Udává průměrný počet dnů, po něž jsou aktiva vázána v podnikání do doby jejich 

spotřeby. Pokud je ukazatel nižší, než průměrná hodnota v oboru, firma hospodaří lépe, než je 

obvyklé.“  [9]  

 

Obecný tvar výpočtu doby obratu celkových aktiv: 

 

                            
             

         
 

(1.7) 

 

Doba obratu zásob 

 Vyjadřuje, za jakou dobu podnik průměrně prodá své zásoby. Pokud zásoby leží na 

skladě, vážou v sobě finanční prostředky firmy jinak využitelné k dalším účelům. Z toho 

plyne, že je snaha mít co nejvyšší obratovost zásob a co nejnižší doby obratu. 

 

Obecný tvar výpočtu doby obratu zásob: 

 

                  
      

         
 

(1.8) 

 

Doba obratu pohledávek 

 Odráží průměrný počet dní, po který naši odběratelé dluží danému podniku. Pokud 

odběratelé neplatí včas (splatnost faktur), zůstávají nám vázány prostředky v těchto 

pohledávkách. 
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Obecný tvar výpočtu doby obratu pohledávek: 

 

                  
          

         
 

(1.9) 

 

 

1.1.1.3 Ukazatele likvidity 

Likvidita je ukazatelem, jenž vypovídá o schopnosti podniku rychle a bez velkých ztrát 

přeměnit se v peněžní hotovost. Nízká likvidita vede k tomu, že podnik není schopen využít 

nabízejících se příležitostí k zisku. Stejně tak není schopen hradit ani své běžné závazky 

vznikající chodem společnosti, což směřuje k platební neschopnosti a potenciálnímu 

bankrotu. Pouze dostatečně likvidní podnik je schopen dostát svým závazkům, ovšem vysoká 

míra likvidity může znamenat vazbu prostředků využitelných ke zhodnocování. [8] 

 

Zde uvádím přehled některých položek dle likvidity: 

1. Nejlikvidnější – peníze, krátkodobé cenné papíry, ceniny, krátkodobý finanční 

majetek. 

2. Majetkové složky realizované v krátkém časovém úseku – splatné krátkodobé 

pohledávky. 

3. Méně likvidní – zásoby. 

4. Dlouhodobě likvidní – obligace, dlouhodobé půjčky. 

5. Téměř nelikvidní nebo nelikvidní – hmotný investiční majetek. 

 

“Je tedy potřeba hledat pokud možno vyváženou likviditu, která zaručí jak dostatečné 

zhodnocení prostředků, tak i schopnost dostát svým závazkům.“ [8, s. 49] 

 

Okamžitá likvidita 

Označována také jako likvidita prvního stupně. Zahrnuje pouze ty nejlikvidnější položky 

rozvahy – tím rozumíme peníze na běžném či jiném účtu, pokladně, cenné papíry, šeky. Ve 

jmenovateli jsou zahrnuty krátkodobé finanční výpomoci – krátkodobé dluhy a bankovní 

úvěry a výpomoci. [8] Ideální hodnoty se pohybují v intervalu 0,2 – 0,5.  
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Obecný tvar výpočtu okamžité likvidity je: 

 

                    
                           

                  
 

(1.10) 

 

Pohotová likvidita 

Známá také jako likvidita druhého stupně; platí, že v ideálním případě by se hodnoty měly 

pohybovat kolem čísla 1, což v praxi znamená, že podnik je schopen vyrovnávat své závazky, 

aniž by byl nucen prodávat své zásoby. [1] 

 

Obecný tvar výpočtu pohotové likvidity je: 

 

                    
                    

                  
 

(1.11) 

 

Běžná likvidita 

Označována jako likvidita třetího stupně. Vyjadřuje, kolikrát jsou krátkodobé závazky 

pokryty oběžnými aktivy. Vypovídá o tom, jak by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, 

kdyby proměnil všechna svá oběžná aktiva na hotovost. Doporučené hodnoty se pohybují 

v rozmezí 1,5 – 2,5. [8] 

 

Obecný tvar výpočtu běžné likvidity je: 

 

                    
             

                  
 

(1.12) 

 

1.1.1.4 Zadluženost a míra samofinancování 

“Podstatou analýzy zadluženosti je hledání optimálního vztahu mezi vlastním a cizím 

kapitálem – hovoříme o kapitálové struktuře.“ [8, s. 57] 
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Tyto ukazatele ukazují, do jaké míry jsou k financování aktiv podniku používány cizí 

zdroje. Lze říci, že se zvyšujícím se podílem cizího kapitálu roste riziko věřitele. 

 

Celková zadluženost 

Vyjadřuje celkovou zadluženost podniku. Platí, že s rostoucí hodnotou ukazatele roste i 

riziko věřitelů. Nicméně je nutno podotknout, že u ekonomicky zdravého podniku mlže vyšší 

hodnota ústit ve zvýšení rentability vložených prostředků. [8] 

 

 

Obecný tvar výpočtu celkové zadluženosti je: 

 

                     
            

              
 

(1.13) 

 

Koeficient samofinancování 

 Vypovídá o tom, jakou měrou jsou aktiva financována penězi akcionářů. Při 

hodnocení však musí být brán v potaz i hodnota ukazatele rentability. [8] 

 

Obecný tvar výpočtu koeficientu samofinancování je: 

 

                            
               

              
 

(1.14) 

 

1.1.2 Souhrnné indexy 

Zahrnují bonitní a bankrotní modely. Jasná hranice není přesně vymezena, jelikož oba 

mají za cíl charakterizovat firmu jedinečnou číselnou charakteristikou, která odráží její 

finanční zdraví. Bankrotní model hovoří o tom, zdali a popř. do jaké míry je firma ohrožena 

bankrotem – v takové firmě nastávají určité identifikované jevy a trendy, jako jsou např. 

problémy s běžnou likviditou či rentabilitou vloženého kapitálu. [8] 
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  1.1.2.1 Bankrotní model 

Altmanův model 

 Znám také jako Altmanův index finančního zdraví; výpočet zahrnuje součet několika 

základních a běžných poměrových ukazatelů, kde každý je ohodnocen určitou váhou 

(koeficient) – nejdůležitější je rentabilita celkového kapitálu. Výsledná hodnota vypovídá o 

tom, zda a jak moc hrozí situace bankrotu. Tento model prošel od svého zavedení několika 

modifikacemi. 

Vzorec pro výpoočet Altmanova indexu je: 

Z = 0,717*x1 +  1,4*x2 + 3,107*x3 + 0,42*x4 + 0,998*x5 

(1.15) 

 

Jednotlivé ukazatele se vypočítají: 

 

x1 =  
                        

              
 

 

x2 = 
     

              
 

 

x3 = 
    

              
 

 

x4 = 
               

           
 

 

x5 = 
     

              
 

 

Finanční situace firmy je dobrá, jestliže se hodnoty indexu pohybují nad 2,9. V rozmezí 

1,2 – 2,9 se nachází tzv. šedá zóna – rozumíme tím, že firma není jednoznačně úspěšná, ale 

bankrot nehrozí. Hodnoty nižší než 1,2 ukazují na finanční problémy s možností bankrotu. 

 

  1.1.2.2 Bonitní model 

Index bonity 

 “Bonita firmy představuje určení kvality podniku na základě sledování výkonnosti a 

finanční situace. Postup je podobný jako při Altmanově modelu, avšak na predikci vývoje 

podniku se využívají jiné ukazatele, kterým byly na základě statistického pozorování podniků 
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přisouzeny odpovídající váhy významnosti. Čím větší hodnotu bonity dostaneme, tím je 

finančně ekonomická situace hodnocené firmy lepší. Na základě tohoto hodnocení se určuje 

riziko vhodné spolupráce s danou společností.“  [10] 

 

Vzorec pro výpočet Indexu bonity je: 

 

Bi = 1,5*x1 + 0,08*x2 + 10*x3 + 5*x4 + 0,3*x5 + 0,1*x6 

(1.16) 

 

 

Jednotlivé ukazatele se vypočítají: 

 

x1 =  
         

           
 

 

x2 =  
              

           
 

 

x3 =  
    

              
 

 

x4 =  
    

              
 

 

x5 =  
      

              
 

 

x6 =  
              

              
 

 

Na vyhodnocení se používá následující stupnice:  

 

Extrémně špatná (-3;-2) 

Velmi špatná (-2;-1) 

Špatná (-1;0) 

Určité problémy (0;1) 

Dobrá (1;2 ) 

Velmi dobrá (2;3) 

Extrémně dobrá (> 3) 
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1.2 Regresní analýza 

„Regrese je nejobecnější jednostranná kvantitativní závislost, tj. závislost, při 

níž je apriorně určena závisle proměnná a nezávisle proměnná“. [7] 

 

Základním úkolem regresní analýzy je přispět k poznání příčinných vztahů mezi 

statistickými znaky. Matematicky popisuje systematické okolnosti provázející statistické 

závislosti. Naší snahou je nalézt přiblížení empirické regresní funkce k hypotetické regresní 

funkci. 

 

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

mezi nezávisle proměnou, označenou x, a závisle proměnou, označenou y, kterou 

měříme či pozorujeme, existuje nějaká závislost. Ta je buď vyjádřena funkčním 

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

funkcí vyjádřit. Víme jen, že při nastavení určité hodnoty nezávislé proměnné x 

dostaneme jednu hodnotu závislé proměnné y.“ [5, s. 78] 

 

Jako příklady z praxe můžeme použít například tato měření: 

 jak závisí velikost výdajů za potraviny na počtu členů rodiny 

 jak závisí velikost tržeb na počtu obyvatelstva ve městě 

 jak závisí spotřeba pohonných hmot na rychlosti jízdy automobilu 

 

Při opakovaných měřeních s nastavenou hodnotou proměnné x však dostaneme rozdílné 

hodnoty závisle proměnné y, a to vlivem různých náhodných činitelů. Závislost mezi 

veličinami x a y tak ovlivňuje určitý šum. Ten označíme jako náhodnou veličinu, kterou lze 

určit jako vliv náhodných a neuvažovaných činitelů a zároveň budeme předpokládat, že její 

střední hodnota se rovná nule. [5] 

 

Abychom mohli vyjádřit závislost náhodné veličiny Y na proměnné x, zavedeme 

podmíněnou střední hodnotu náhodné veličiny Y pro hodnotu x, označenou E(Y|x). Ta se 

položí rovna vhodně zvolené funkci označené jako η(x; β1,…βp). Tato funkce nezávisle 

proměnné obsahuje neznámé parametry značené jako β1,…βp, kde p≥1. Zmíněná funkce se 

nazývá regresní a její parametry označujeme jako regresní koeficienty. Jestliže určíme funkci 

η(x), potom říkáme, že jsme původní data vyrovnali regresní funkcí. Úlohou regresní analýzy 

je najít vhodnou regresní funkci η(x; β1,…βp) a odhadnout její koeficienty tak, aby vyrovnání 

dat bylo co nejlepší. [6] 
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  1.2.1 Regresní přímka 

Regresní přímka patří mezi nejjednodušší případy regresní analýzy. Regresní funkce η(x) 

je vyjádřena η(x) = β1 + β2x a platí: 

 

E(Y|x) = η(x) = β1 + β2x 

(1.17) 

 

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

co nejpřesnější určení těchto koeficientů využijeme metodu nejmenších čtverců. Za 

nejvhodnější koeficienty se považují takové, které minimalizují funkci S(b1, b2).  [6] 

 

S(b1, b2) = ∑(yi – b1 – b2xi)
2
 

 

(1.18) 

Tato funkce je rovna součtu kvadrátů odchylek naměřených hodnot yi od hodnot  

ηi = η(xi) = β1 + β2.xi  na regresní přímce. Odhady b1, b2 koeficientů β1, β2 určíme 

výpočtem první parciální derivace funkce S(b1, b2) podle proměnných b1,resp. b2 a tyto 

získané parciální derivace položíme rovny nule. Po úpravě získáme soustavu normálních 

rovnic.   [6] 

 

 
(1.19) 

 

Z daných rovnic vypočítáme koeficienty b1 a b2 a po úpravách dostaneme:  

 

 

(1.20) 
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Výběrové průměry získáme pomocí vztahů: 

 

(1.21) 

 

Odhad regresní přímky zjišťujeme pomocí vztahu: 

 

(1.22) 

 

  1.2.2 Volba regresní funkce 

Jedním z úkolů regresní analýzy je poznat, zda je zvolená regresní funkce vhodná pro 

vyrovnání zadaných dat. Kritériem je, jak těsně tato funkce přiléhá datům a jak odráží 

předpokládanou funkční závislost mezi závisle a nezávisle proměnnou. Na posouzení 

vhodnosti dané funkce se využívá reziduálního součtu čtverců – čím vhodnější funkce je, tím 

je hodnota součtu nižší. Nicméně jako lepší na posouzení se ukazuje index determinace, jenž 

označujeme jako I
2
. [6] 

 

I2 = Sy / Sη  

(1.23) 

 

Sy – rozptyl empirických hodnot (roven průmětu ze součtu kvadrátů odchylek zadaných 

hodnot od jejich průměru) [6] 

Sη  - rozptyl vyrovnaných hodnot (roven průmětu ze součtu kvadrátů odchylek vyrovnaných 

hodnot od průměru zadaných hodnot) [6] 

Sy - η   - reziduální rozptyl (roven průměru ze součtu kvadrátů odchylek zadaných hodnot od 

vyrovnaných) [6] 
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1.3 Časové řady 

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

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

prostorové vymezení byly shodné v celém sledovaném časovaném úseku.“ [6, s. 114] 

 

Časové řady využíváme pro zápis statistických dat zachycujících společenské a 

ekonomické jevy v čase. To nám umožňuje provádět kvantitativní analýzu zákonitostí v jejich 

časovém průběhu, jakožto i predikovat vývoj. 

 Z časového hlediska tyto řady rozdělujeme na intervalové a okamžikové. Pro 

intervalové řady platí, že jejich ukazatele odrážejí kolik jevů, věcí a událostí vzniklo v určitém 

časovém intervalu, zatímco ukazatele okamžikových časových řad ukazují, kolik jevů, věcí a 

událostí existuje v daném okamžiku. [6]  

 Mezi těmito řadami však najdeme ještě další důležitý rozdíl – údaje intervalové řady je 

možno sčítat, čímž lze vytvořit i součty za více období, zatímco u okamžikových časových 

řad nelze reálně interpretovat. U intervalových časových řad je třeba pracovat se stejně 

dlouhými časovými úseky, jelikož v opačném případě dochází ke zkreslení ukazatelů a celého 

vývoje. Máme několik možností, jak znázornit intervalové časové řady: 

 

Sloupkovými grafy – jsou znázorněny obdélníky, jejichž základny jsou rovny délkám 

intervalů a výšky jsou hodnotám časové řady v příslušném intervalu [6] 

Hůlkovými grafy – jednotlivé časové řady se vynášejí ve středech příslušných intervalů jako 

úsečky [6] 

Spojnicovými grafy – jednotlivé hodnoty časové řady jsou vyneseny ve středech příslušných 

intervalů jako body, které jsou spojeny úsečkami [6] 

  

  1.3.1 Charakteristiky časových řad 

Abychom získali představu o charakteru procesu, užíváme metodu vizuální analýzy 

chování ukazatele s grafy a určování elementárních statistických charakteristik. Do nich 

řadíme diference, tempa a průměrná tempa růstu, průměry hodnot časové řady a další. [3] 
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První diference 

Počítáme ji jako rozdíl dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady. Vyjadřuje, o kolik se 

změnila hodnota časové řady při přírůstku hodnoty časové řady oproti předchozímu období 

nebo okamžiku. [6] 

Vypočítáme ji následujícím způsobem: 

 

1di(y) = yi – yi – 1, i = 2, 3, …, n 

(1.24) 

 

Průměr prvních diferencí 

 Tato charakteristika vychází z první diference a vyjadřuje, o kolik se průměrně 

změnila hodnota časové řady za jednotkový časový interval. [6] Charakteristiky závisí jen na 

první a poslední hodnotě ukazatele a počítá se takto: 

 

 

(1.25) 

 

 

Koeficient růstu 

 Vypovídá o rychlosti změny hodnot časové řady, které jsou vyjádřeny jako poměr 

dvou hodnot jdoucích po sobě. Ukazuje, kolikrát se zvýšila hodnota časové řady v určitém 

okamžiku nebo období oproti předchozímu. [6] Platí vztah: 

 

(1.26) 

 

Průměrný koeficient růstu 

 Udává průměrnou změnu koeficientů růstu za jednotkový časový interval. [6] 

Vypočteme jej: 
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(1.27) 

  1.3.2 Dekompozice časových řad 

 Hodnoty časové řady, především z ekonomické praxe, můžeme rozložit na několik 

složek. Jestliže se jedná o tzv. adaptivní dekompozici, jde hodnoty yi časové řady vyjádřit pro 

čas ti,  i = 1, 2, …, n součtem. [2] 

 Časovou řadu dekomponujeme na trendovou složku (Ti), sezónní složku (Si), 

cyklickou složku (Ci) a náhodnou složku (ei). 

  

yi = Ti + Si + Ci + ei 

(1.28) 

 

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

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

v jednotlivých složkách se snadněji podaří zjistit zákonitosti v chování řady než 

v původní nerozložené řadě.“ [6] 

 

Trend – vyjadřuje obecnou tendenci sledovaného ukazatele v čase. Je to důsledek sil 

působících ve stejném směru. Trend může být rostoucí či klesající, popř. jestliže hodnoty 

ukazatele v daném časovém období kolísají kolem určité hodnoty, jedná se o trend konstantní. 

[3] 

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

jednoho kalendářního roku. Jsou způsobeny například změnou ročních období či lidskými 

zvyky. Vhodné pro takováto měření jsou především období měsíční nebo kvartály. [6]  

Cyklická složka – považujeme ji za nejspornější složku, jelikož přestože může být důsledkem 

očividných vnějších vlivů, nemusí být jednoduché identifikovat jejich příčiny. Stejně tak se 

otevírá možnost proměny jejího charakteru proměny v čase, což znesnadňuje matematické 

vyjádření. [6] Chápeme ji jako dlouhodobé kolísání s neznámou periodou, kdy její příčiny 



27 

 

mohou ležet mimo ekonomický cyklus. Lze ji považovat za součást trendu (střednědobý 

trend). [3] 

Náhodná složka – definujeme ji jako nesymetrickou složku časové řady, která je tvořena 

náhodnými výkyvy v jejím průběhu. Je to vlastně zbytek z časové řady po vyloučení všech 

předchozích složek. Obsahuje v sobě veškeré chyby měření, ale i chyby ze zpracování 

naměřených hodnot. [6]  

 

  1.3.3 Popis trendu 

Výše zmiňovaná regresní analýza nejpoužívanějším způsobem popisu vývoje řady časové 

jest. Tohoto stavu příčinou je možnost vyrovnání pozorovaných dat časové řady, jakožto i 

věštba vývoje budoucího.  

Ze zmiňovaného už víme, že zkoumanou časovou řadu lze rozložit na složku trendovou a 

náhodnou: 

 

yi = Ti + ei,  i = 1, 2, …, n 

(1.29) 

Jedním z problémů je volba vhodného typu regresní funkce. Ten určujeme z grafického 

záznamu průběhu časové řady nebo na základě předpokladu vlastností trendové složky. [6] 
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2. Praktická část 

2.1 Představení společnosti 

  2.1.1 Základní popis  

Název: ICE Invest spol. s r.o. 

Sídlo:  V Újezdech 590/8 

 621 00 Medlánky 

Právní forma podnikání: Společnost s ručením omezeným 

IČO: 291 89 918 

DIČ: CZ29189918 

 

Firma se v prvé řadě specializuje na provoz stánků se zmrzlinou. Tyto stánky  

bývají umístěny před obchodními domy Kaufland. Od roku 2011 firma mimo stánků začíná 

provozovat také rozšiřující se síť cukráren. 

  

  2.1.2 Historie společnosti 

 ICE Invest spol. s r.o. vznikla v roce 2009 jako rodinná firma zápisem do obchodního 

rejstříku u Krajského soudu v Brně. V počátku svého působní měla 3 vlastníky a 3 jednatele, 

k dnešnímu datu jsou jednateli a vlastníky osoby pouze 2. Důvodem vzniku bylo vytvoření 

jedinečné efektivní a dynamické firmy na českém trhu v oblasti provozu stánků s točenou 

zmrzlinou a jejího prodeje. 

Původně byla firma koncipována jako čistě jednoúčelová – provoz stánků se zmrzlinou 

před obchodními domy Kaufland. Nicméně již během prvních měsíců firma zahrnula firma do 

své oblasti působení téměř vše, co souvisí se zmrzlinou. Příklady budiž stavba zmrzlinových 

stánků, prodej strojů na točenou zmrzlinu či distribuce zmrzlinových směsí. 

Již od začátku firma zavedla informační systém pro správu provozoven, kontrolu a 

monitorování tržeb a hlídání zásob – ISystem. V současnosti je v provozu již 66 stánků 

v České republice a dalších 17 na Slovensku, což ji nominuje na pozici leadera na českém 

trhu, co se točené zmrzliny týče. 
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Ve druhém roce své činnosti došlo ke stavbě zásobovacího skladu v Brně Bosonohách, 

z něhož se od roku 2011 pravidelně zásobují provozovny. Zároveň se v témže roce rozhodla 

vystavět v pronajatých prostorách na jihlavském náměstí novou kavárnu – Café IGNÁC. 

Nutno podotknout, že od prvních měsíců si získala u zákazníků dobrou pověst a i díky tomu 

se může těšit vysoké oblibě a návštěvnosti. Na základě této zkušenosti byla v roce 2012 

vystavěna další kavárna ve městě Vyškov v prostorách obchodního domu Tesco. 

   2.1.3 Předmět podnikání 

Společnost se zabývá výrobou, obchodem a službami neuvedenými v přílohách 1 a 3 

živnostenského zákona. 

  2.1.4 Organizační struktura 

Ve společnosti je nastavena liniová organizační struktura. V praxi to znamená, že ředitel 

kontroluje své podřízené a ti zase dohlíží na své. Nejvyšším orgánem jsou jednatelé, z nichž 

jeden působí jako výkonný ředitel firmy a druhý jako ekonomický ředitel.  

 

Jednatel – dohlíží na chod firmy a své podřízené, komunikuje s dodavateli a řídí nákupy 

Personální ředitelka – jejím úkolem je vybírat vhodné kandidáty na pozici prodejce 

v jednotlivých provozovnách a vedoucí stánků a vytváření rozpisů směn 

Skladník – přijímá a vydává suroviny, příprava zásilek pro jednotlivé provozovny 

Technik  –  spravuje zmrzlinové stroje 

Účetní –  sestavuje rozvahy, výkazy zisku a ztrát, účetní uzávěrky a daňová přiznání 

Vedoucí provozovny – zaškolená od personální ředitelky, stará se o potřeby svého 

konkrétního stánku 

Brigádnice – prodej točené zmrzliny dle rozpisu směn 

   2.1.5 Konkurence 

Ačkoli dosáhla firma pozice jedničky na trhu, je důležité monitorovat i konkurenci – 

například BOHEMILK a Česká zmrzlina z Opočna. Firma ICE Invest se snaží odlišit od 

konkurence jedinečnou chutí svých stálou nabídkou druhů zmrzlin. Velkou výhodou proti 

konkurenci je umístění zmrzlinových stánků před obchodními domy Kaufland, což zajišťuje 

velké množství potenciálních zákazníků. 
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2.2 Analýza ekonomických ukazatelů 

 V této části mé práce budu zjišťovat a analyzovat vybrané ukazatele. Všechna data 

jsem čerpal z účetních výkazů dané firmy. Výpočty provádím dle vzorců uvedených 

v teoretické části práce – v každé oblasti ukazatelů jsem dále vybral jeden, který jsem 

následně vyhodnocoval pomocí časových řad a regresní analýzy. Uvádím i prognózu na další 

rok. Analýzu a grafické zpracování dat jsem prováděl v programu Microsoft Excel. 

  2.2.1 Ukazatele rentability 

 Každý z ukazatelů rentability je počítán dle odpovídajícího vzorce uvedeného 

v kapitole 1.1.1. Vypočítané hodnoty uvádím v následující tabulce. 

  

 

  

 

 

Tabulka 1: Ukazatele rentability za období 2009 – 2012 

Zdroj: vlastní 

 

  

Vypočítané hodnoty jsem zanesl do grafu. Z něj lze vypozorovat, že krátce po vzniku 

firmy se rentabilita nepohybovala v dobrých číslech. V roce 2010 však v tomto směru došlo 

k určitému zlepšení, zejména u ukazatele ROE, kde se trend přenesl i do roku 2011. V roce 

2012 opět dochází k dalšímu poklesu. Firma má poměrně vysoký cizí kapitál, což do určité 

míry vysvětluje příznivější hodnoty rentability vlastního kapitálu. Záporné hodnoty ROA a 

ROS v roce 2010 jsou dány zejména záporným výsledkem hospodaření, jehož příčinou byl 

nákup strojů a stánků nutných pro výkon činnosti. 

 

 

  ROA [%] ROE [%] ROS [%] 

2009 -19,62 -34,23 -26,56 

2010 -26,08 136,61 -20,93 

2011 27,04 151,85 6,54 

2012 1,67 19,94 0,65 
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Graf 1: Vývoj ukazatelů rentability v období 2009 – 2012 

Zdroj: vlastní 

 

2.2.1.1 Základní charakteristiky 

 V další tabulce počítám charakteristiky ukazatele rentability vlastního kapitálu. 

V prvním sloupci se nachází indexy označující dané roky (sloupec druhý). Ve třetím sloupci 

se nachází vypočtené hodnoty ROE pro dané roky, ve čtvrtém pak první diference (dle vzorce 

v kapitole 1.2.3) a v posledním sloupci koeficient růstu (kapitola 1.2.5). 

 

Pořadí Rok Data 1. diference Koef. růstu 

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

1 2009 -34,23 - - 

2 2010 136,61 170,84 -3,99 

3 2011 151,85 15,24 1,11 

4 2012 19,94 -131,91 0,13 
Tabulka 2: Charakteristiky ukazatele ROE v letech 2009 – 2012 

Zdroj: vlastní 

 

 Jelikož jsem dospěl k názoru, že vzorek dat je malý a tudíž v tomto případě nemají 

dostatečnou výpovědní hodnotu, další charakteristiky již nenásledují. Stejně tak prognóza pro 

rok 2013 by byla zřejmě značně zkreslená. 
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  2.2.2 Ukazatele aktivity 

 V této podkapitole se věnuji ukazatelům aktivity, jmenovitě obratu celkových aktiv, 

zásob, pohledávek a jejich dobám obratu. K hodnotám jsem došel za použití vzorců 

uvedených v kapitole 1.1.2. Obrat zásob a pohledávek jakožto i jejich doby obratu nejsou 

v roce 2009 uvedeny z důvodu, že potřebné údaje nebyly ve výkazech zaznamenány. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 3: Ukazatele aktivity za období 2009 - 2012 

Zdroj: vlastní 

 Z definice víme, že obrat celkových aktiv nám poskytuje informace o efektivnosti 

nakládání s našimi aktivy – respektive nám ukazuje, jak dlouho v nich máme vázány finanční 

prostředky. Ideální je mít hodnoty obratu co nejvyšší a naopak doby obratu co nejnižší. Ve 

zkoumaném případě se hodnoty obratu aktiv jeví jako velmi dobré zvláště v letech 2011 a 

2012, stejně tak i obrat pohledávek. Zvyšuje se však doba obratu zásob, což je ovšem dáno 

stavbou a dokončením nových skladovacích prostor. 

Hodnoty jsem dále zanesl do grafů: 

 

Graf 2: Obrat celkových aktiv, zásob a pohledávek v období 2009 – 2012 

Zdroj: vlastní 
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Obrat 
celk. 
aktiv 

Doba 
obratu 
aktiv 
[dny] 

Obrat 
zásob 

Doba 
obratu 
zásob 
[dny] 

Obrat 
pohledávek 

Doba 
obratu 
pohledávek 
[dny] 

2009 0,74 494,27 - - - - 

2010 0,96 381,77 204,31 1,79 14,28 25,56 

2011 3,63 100,44 98,29 3,71 21,24 17,18 

2012 2,55 143,40 50,58 7,22 33,51 10,89 
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 Ačkoli křivka obratu zásob má jasně klesající trend, hodnoty stále zůstávají na slušné 

úrovni. Stejně tak vidíme, že firma pomalu řeší problém s pohledávkami a odběratelé hradí 

své závazky dříve. 

 

 Další graf znázorňuje doby obratu celkových aktiv, zásob a pohledávek: 

 

Graf 3: Doba obratu celkových aktiv, zásob a pohledávek v období 2009 – 2012 

Zdroj: vlastní 

 

 Po raketovém poklesu v roce 2011 se doba obratu aktiv v roce 2012 o něco zvýšila, 

konkrétně na zhruba 143 dní. Toto číslo se dá označit jako velmi pozitivní, jelikož jakákoli 

hodnota pod dobu 1 roku je dobrá.  

 Doba obratu zásob má rostoucí trend, nicméně i přesto jsou opět hodnoty vynikající. 

Od přibližně 2 dnů v roce 2010 se doba obratu zvýšila na asi 7 dnů v roce 2012, což spadá do 

hodnot typických spíše pro západní firmy (asi 3 – 12 dní). 

 Nutno říci, že došlo ze strany odběratelů ke zlepšení platební morálky, v důsledku 

čehož se doba obratu pohledávek snižuje až na současných asi 11 dní. Toto se povedlo i díky 

určitým opatřením ze strany firmy ICE Invest a tak má doba obratu pohledávek předpoklady 

pro další zlepšení i v následujících letech. 
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2.2.2.1 Základní charakteristiky 

Tato tabulka zachycuje charakteristiky ukazatele doby obratu pohledávek. Ve třetím 

sloupci se nacházejí naměřené hodnoty [v jednotkách dnů], ve čtvrtém jsou vypočítány první 

diference dle vzorce 1.24. Poté následuje koeficient růstu (vzorec 1.26) a nakonec data po 

vyrovnání přímkou.   

 

Pořadí Rok Data 1.diference Koef. růstu 
Vyrovnání 
přímkou 

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

1 2010 25,56 - - 24,89 

2 2011 17,18 -8,38 0,67 17,80 

3 2012 10,89 -6,29 0,63 10,70 
Tabulka 4: Základní charakteristiky doby obratu pohledávek 

Zdroj: vlastní 

 

Vidíme, že hodnoty mají trvale sestupný trend. Průměr první diference nám říká, že 

meziročně tato doba klesá přibližně o 7,34 dní (vzorec 1.25). Podobně vidíme, že průměrný 

koeficient růstu je asi 0,65. 

 

 

Graf 4: Vývoj ukazatele doby obratu pohledávek a vyrovnání přímkou 

Zdroj: vlastní 

 

Rovnice přímky (1.22) má následující tvar:  

 

y = 31,987 – 7,095x 
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   2.2.3 Likvidita 

 Likviditu počítám dle vzorců uvedených v kapitole 1.1.1.3. Data jsem čerpal z výkazů 

společnosti za dané roky. V následující tabulce se nachází porovnání hodnot okamžité, 

pohotové a běžné likvidity. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 5: Likvidita v letech 2009 – 2012 

Zdroj: vlastní 

 

 Při pohledu na tabulku nutno připomenout, že firma byla založena koncem roku 2009, 

tudíž data z daného období nemají přílišnou vypovídající hodnotu a do svého komentáře je 

zde nezahrnuji.  

Okamžitá likvidita by se měla pohybovat v rozpětí 0,2 – 0,5. Vidíme, že zatímco v roce 

2010 se pohybuje téměř na dvojnásobku horní hranice, v následujících letech osciluje naopak 

kolem hranice spodní. Lze proto konstatovat, že s okamžitou likviditou má firma určité 

problémy a v roce 2011 nebyla schopna uspokojivě splácet své krátkodobé závazky.  

 Pohotová likvidita – ideální hodnoty v rozmezí 0,7 – 1,2. Tady jde vývoj ruku v ruce 

s likviditou okamžitou, po mírně vyšších hodnotách v roce 2010 se následující rok podnik 

potýkal s velmi nízkou schopností krýt své běžné potřeby a krátkodobé závazky 

pohledávkami a peněžními prostředky. V roce 2012 se tento ukazatel zlepšuje, nicméně i 

nadále zůstává relativně nízko. 

 Problém je u likvidity běžné. Zatímco dobré hodnoty se nacházejí v intervalu 2 – 2,5, 

námi sledovaná firma se pohybuje, spíše okolo hodnoty 1, v roce 2011 se dá označit dokonce 

za zcela nelikvidní.  

 

 

 

 

  
Okamžitá 
likvidita 

Pohotová 
likvidita 

Běžná 
likvidita 

2009 15,00   129,50 

2010 0,99 1,26 1,28 

2011 0,14 0,39 0,49 

2012 0,22 0,71 1,03 
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Následuje graf vývoje v minulých letech: 

 

Graf 5: Vývoj okamžité, pohotové a běžné likvidity v letech 2009 – 2012 

Zdroj: vlastní 

 

2.2.3.1 Základní charakteristiky 

Základní charakteristiky okamžité likvidity: 

 

Pořadí Rok Data 1.diference Koef. růstu Vyrovnání křivkou 

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

1 2010 0,99 - - 0,99 

2 2011 0,14 -0,85 0,14 0,14 

3 2012 0,22 0,08 1,57 0,22 

4 2013 - - - 1,23 
Tabulka 6: Základní charakteristiky okamžité likvidity 

Zdroj: vlastní 

 

Tabulka nám odhaluje, že v roce 2011 došlo k výraznému poklesu okamžité likvidity, 

nicméně v roce 2012 se situace stabilizovala a došlo k mírnému nárůstu. Průměr první 

diference je asi -0,39, průměrný koeficient růstu 0,86.  

Pro vyrovnání hodnot parabolickou křivku, předpis má tvar: 

 

y = 2,77 -2,245*x + 0,465*x
2 

 

 Ta předpovídá, že následující rok by se při zachování trendu měla okamžitá likvidita 

pohybovat okolo hodnoty 1,23. 
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   2.2.4 Zadluženost a samofinancování 

 V této části se zaměřím na míru finanční samostatnosti a zadlužení firmy. Tabulka je 

vypracována dle vzorců z kapitoly 1.2.4 na základě dat z výkazů. Zadlužení je například 

významným rozhodujícím kritériem pro banku v případě žádosti o úvěr. Rozhodující je vývoj 

v určitém časovém období (3 roky). Jako pozitivní vývoj lze označit míru zadlužení pod 

150%, jako negativní 150% – 200% a jako velmi rizikového klienta nad 200%. 

 Míra finanční samostatnosti je opakem ukazatele zadluženosti, a společně tvoří 100%. 

Udává, do jaké míry je podnik schopen krýt své potřeby vlastními zdroji. Hodnota nad 40% se 

považuje za příznivou. 

  

 

 

 

 

 

Tabulka 7: Vývoj zadluženosti a míry samofinancování v období 2009 – 2012 

Zdroj: vlastní 

 

 Z tabulky vidíme, že nejméně zadlužen byl podnik v době svého vzniku. Po roce 2010, 

kdy tento ukazatel prudce vzrostl, dochází následující roky k ustálení na hranici 90%. Pokud 

uvažujeme míru samofinancování, lze pozorovat, že firma má velké problémy vůbec 

dohlédnout na onu hranici 40%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková 
zadluženost 

Míra finanční 
samostatnosti 

2009 0,43 0,57 

2010 1,19 -0,19 

2011 0,84 0,16 

2012 0,92 0,08 
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V následujícím grafu je zachycen vývoj zadluženosti: 

 

Graf 6: Vývoj zadluženosti v letech 2009 – 2012 

Zdroj: vlastní 

 Lze konstatovat, že míra zadlužení má od roku 2010 celkově klesající tendenci a firma 

nemá problém se držet pod onou hranicí 150%.  

 

Další graf zachycuje vývoj samofinancování v podniku: 

 

Graf 7: Vývoj míry finanční samostatnosti v letech 2009 – 2012 

Zdroj: vlastní 

 

 Můžeme vidět, že co se týká samofinancování, firma na tom není bůhvíjak dobře. 

V posledních dvou letech se hodnoty pohybují na přibližně třetině či čtvrtině optimálního 

stavu. 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

2009 2010 2011 2012

Celková zadluženost

Celková zadluženost

-0,30

-0,20

-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

2009 2010 2011 2012

Míra finanční samostatnosti

Míra finanční 
samostatnosti



39 

 

2.2.4.1 Základní charakteristiky 

Základní charakteristiky zadluženosti: 

 

Pořadí Rok Data 1.diference Koef. růstu Vyrovnání přímkou 

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

1 2009 0,43 - - 0,68 

2 2010 1,19 0,76 2,77 0,79 

3 2011 0,84 -0,35 0,71 0,90 

4 2012 0,92 0,08 1,10 1,01 
Tabulka 8: Základní charakteristiky zadluženosti 

Zdroj: vlastní 

 

 Jak lze vidět, hodnoty se trvale pohybují na vysoké úrovni s tím, že průměr intervalové 

řady je asi 0,85. Průměr první diference je přibližně 0,49 a koeficient růstu 1,53. To nám říká, 

že zadluženost roste každý rok průměrně na 1,53 násobek hodnoty v předchozím roce. 

2.2.4.2 Popis trendu a vývoje 

Pro vyrovnání řady jsem využil regresní přímky, která má po dosazení tvar: 

 

y = 0,565 + 0,112*x 

 

 Na grafu jsou zachyceny hodnoty celkové zadluženosti a jejich vyrovnání přímkou. 

 

 

Graf 8: Vývoj ukazatele celkové zadluženosti a vyrovnání přímkou 

Zdroj: vlastní 
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Z grafu jasně vyplývá, že nastolený trend je opravdu rostoucí a v budoucnu by firma 

mohla mít v této oblasti větší problémy. 

   2.2.5 Bankrotní model 

Jako zástupce souhrnných ukazatelů jsem vybral Altmanův index finančního zdraví 

podniku, pro jehož výpočet jsem použil vzorec uvedený v kapitole 1.18. 

 

Rok Altmanův index 

2009 1,4 

2010 0,43 

2011 4,42 

2012 2,68 
Tabulka 9: Altmanův index v letech 2009 – 2012 

Zdroj: vlastní 

 

Při pohledu na tabulku je jasné, že zatímco v v prvních dvou letech fungování se hodnoty 

Altmanova index pohybují spíše v nelichotivých číslech, v roce 2011 je patrné zlepšení. Roku 

2012 se tato hodnota opět dostává pod hranici 2,9, což znamená oblast šedé zóny – nelze 

jednoznačně rozhodnout o finančním zdraví firmy. 

 

Tyto údaje reflektuje graf: 

 

Graf 9: Vývoj hodnot Altmanova indexu v období 2009 – 2012 

Zdroj: vlastní 
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2.2.5.1 Základní charakteristiky 

 Dále následuje tabulka základních charakteristik Altmanova indexu: 

 

Pořadí Rok Data 1.diference Koef. růstu Vyrovnání přímkou 

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

1 2009 1,40 - - 1,06 

2 2010 0,43 -0,97 0,31 1,84 

3 2011 4,42 3,99 10,28 2,62 

4 2012 2,68 -1,74 0,61 3,41 

5 2013       4,19 
Tabulka 10: Základní charakteristiky Altmanova indexu 

Zdroj: vlastní 

Odtud nám vyplývá, že velký skok směrem vzhůru nastal v roce 2011, kdy je diference 

proti předcházejícímu téměř 4. Průměr první diference činí 1,28 – index vzrostl každý rok 

průměrně o 1,28 bodu. Průměrný koeficient růstu je potom 3,73.  

2.2.4.2 Popis trendu a vývoje 

Pro vyrovnání řady jsem využil regresní přímky, která má po dosazení tvar: 

 

y = 0,275 + 0,783*x 

 

V grafu jsou zachyceny hodnoty Altmanova indexu a jejich vyrovnání přímkou: 

 

 

Graf 10: Vývoj Altmanova indexu a vyrovnání přímkou 

Zdroj: vlastní 
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Ze zhodnocení trendu vývoje je zřejmé, že i přes skokové zlepšení z roku 2011 se 

následující rok hodnoty zhoršily, a i když by měl při zachování trendu mít další rok hodnotu 

3,4, není takový vývoj jistý. 

  2.2.6 Bonitní model 

Pro určení kvality podniku využívám Indexu bonity, použitý vzorec výpočtu je uveden 

v kapitole 1.19. Tento index vypovídá o výkonnosti a finanční situaci podniku. 

 

 

 

Tabulka 11: Index bonity v letech 2009 – 2012 

Zdroj: vlastní 

Zaznamenané hodnoty jsou uvedeny v grafu: 

 

 

Graf 11: Vývoj hodnot Indexu bonity v období 2009 – 2012 

Zdroj: vlastní 

 

V prvních dvou sledovaných letech tento ukazatel létá z jednoho extrému do druhého, což 

je dáno především záporným cash flow v roce 2010 a vysokým nárůstem zisku před zdaněním 

v roce 2011. V posledním roce se hodnota indexu dostává na hodnotu 1,36, což indikuje 

dobrou ekonomickou situaci. 
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X1 X2 X3 X4 X5 x6 

Index 
bonity 

2010 -0,02 0,84 -0,26 -8,30 0,19 0,26 -43,98 

2011 0,94 1,19 0,27 1,65 0,23 0,39 12,54 

2012 0,26 1,09 0,02 0,12 0,36 0,14 1,36 
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  2.2.7 Tržby 

Poslední kapitolu budu věnovat tržbám a jejich vývoji. Hodnoty získané z výkazů zisku a 

ztrát zachycuje následující tabulka. Zajímá mě objem tržeb, jejich vývoj a prognóza do 

budoucna. 

Výsledky tržeb v jednotlivých letech: 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 12: Tržby v letech 2009 – 2012 

Zdroj: vlastní 

 

 Z tabulky jasně vyplývá, že po začátku v roce 2009 a relativně skromném roce 2010 

nastává obrovský nárůst tržeb v roce následujícím a jen o něco nižší nárůst v roce loňském. 

 

Vývoj tržeb jsem zachytil v grafu: 

 

Graf 12: Vývoj tržeb v období 2009 – 2012 

Zdroj: vlastní 
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  2.2.7.1 Základní charakteristiky 

Tabulka zachycuje charakteristiky tržeb ve sledovaném období. V prvním sloupci je 

pořadí daných let, následují samotné roky a odpovídající hodnoty tržeb. Ve čtvrtém sloupci 

počítám první diference a v pátém potom koeficient růstu.  

 

Pořadí Rok Data 1.diference Koef. růstu Vyrovnání přímkou 

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

1 2009 192,00 - - -657,35 

2 2010 2656,00 2464,00 13,83 5204,05 

3 2011 18184,00 15528,00 6,85 15635,95 

4 2012 29789,00 11605,00 1,64 30638,35 

5 2013       50211,25 
Tabulka 13: Základní charakteristiky tržeb v období 2009 – 2012 

Zdroj: vlastní 

 

Průměr intervalové řady je asi 12705,25 tisíc Kč, což je vlastně průměr tržeb ve 

sledovaném období. Poměrně vystupující je fakt, že v roce 2011 a 2012 došlo k velkým 

zvýšením tržeb a ačkoli procentuálně nárůst klesá, absolutně jde stále o porovnatelné sumy.  

Průměr první diference je přibližně 9865,67, což znamená, že tržby rostly každoročně 

průměrně o 9 868,67 tisíc Kč. 

 Dále vidíme, že v roce 2010 se tržby vyšplhaly téměř na čtrnáctinásobek (hlavně díky 

nízkému objemu za předchozí rok), zatímco v roce 2011 dosáhly téměř sedminásobku 

(mnohem větší celkový objem tržeb). Průměrný koeficient růstu je 7,44. 

 

2.2.7.2 Popis trendu a vývoje 

Pro vyrovnání řady jsem využil parabolické křivky, která má po dosazení tvar: 

 

y = -1948,25 -994,35*x + 2285,25*x
2
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V grafu jsou zachyceny hodnoty Altmanova indexu a jejich vyrovnání přímkou: 

 

 

Graf 13: Vývoj Altmanova indexu a vyrovnání křivkou 

Zdroj: vlastní 

 

 Z grafu je jasně vidět raketový nárůst tržeb s jasně rostoucím trendem. Pro rok 2013 

tato metoda predikuje tržby ve výši 50211,25 tisíc Kč, což i vzhledem k zvýšení počtu 

prodejních míst není nereálná hodnota. 

3. Vlastní řešení 

  3.1 Historie a vývoj VB 

Visual Basic vychází z programovacího jazyka BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic 

Instruction Code), který byl určen pro výuku programování. Byl navržen v roce 1963 a v 80. 

Letech našel využití zejména na domácích počítačích. S dalšími verzemi jazyka BASIC 

odpadlo nutné číslování řádku kódu. V roce 1975 Microsoft uvedl jazyk Microsoft BASIC, 

přičemž Visual BASIC je jednou z jeho verzí. 

Tento jazyk přinesl objektově orientované programování a jeho první verze se objevila 

roku 1991. Verze 6.0 vydaná v roce 1998 byla poslední z této generace. Microsoft se odhodlal 

k rozsáhlé modernizaci jazyka v roce 2001, kdy vydal Visual BASIC .NET. Tato verze je 

vyvíjena dodnes.  
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  3.2 Použité ovládací prvky 

Form – formulář určený pro shromáždění dalších prvků a informací. 

Command Button – tlačítko, na které je navázáno určité makro. Slouží pro práci 

s formulářem, popř. pro ovládání dalších oken. 

Label – popiska objasňující uživateli funkci pole, buňky, tlačítka, … 

TextBox – pole umožňující uživateli zadat hodnoty, text; pro ošetření typu vstupních dat 

Excel nabízí vestavěné funkce (IsNumber, …) 

ListBox – pole, které obsahuje výběr možností. 

Option Button – přepínač pro volbu jedné z možností. 

 

    3.3 Popis programu 

Kostra programu je tvořena formuláři. Na začátku má uživatel možnost se rozhodnout, na 

který z ukazatelů se zaměří: 

 

Obr. 1: Vstupní formulář 

Zdroj: vlastní 

 

 Dále uživatel vstoupí do příslušného formuláře, kde si může buď zobrazit hodnoty 

ukazatelů (z let 2010 - 2012) mnou použité v této práci, nebo si může vypočítat hodnoty 

vlastní.  
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Obr. 2: Formulář zadluženosti a samofinancování 

Zdroj: vlastní 

 

Ve formulářích lze zvolit požadovaný rok, typ ukazatele a v případě volby zadání 

vlastních dat dojde k aktivování textboxů. 

 

Obr. 3: Formulář Altmanova indexu 

Zdroj: vlastní 

 

 Pro lepší vypovídající hodnotu číselných údajů jsem ve formuláři pro výpočet indexů 

použil podmíněné podbarvování výsledných hodnot v závislosti na tom, do jaké oblasti 

spadají (zelená – dobrá, červená – velmi nízká). 
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4. Závěr 

Ve své práci jsem se zabýval analýzou ekonomických ukazatelů společnosti ICE Invest 

spol. s r.o. a jejich zhodnocením pomocí statistických metod. V teoretické části jsem se 

zaměřil na popis pojmů a definování vzorců použitých později v praktické části mé práce. 

Mezi tyto ukazatele jsem zařadil rentabilitu a aktivitu, likviditu, míru zadluženosti a 

samofinancování a v neposlední řadě také souhrnné indexy a celkové tržby. Na základě 

výsledků jsem zhodnotil dosavadní vývoj firmy a snažil se predikovat vývoj na příští rok. 

Jelikož trend nebyl vždy jednoznačný a v některých případech mohlo dojít k jejich zkreslení 

zvolenou funkcí, bylo nutné někdy přehodnotit naměřená čísla. Společnost v posledním roce 

kromě zvýšení počtu zmrzlinových stánků investovala nemalé prostředky do výstavby 

vyškovské cukrárny, což negativně ovlivnilo její finanční situaci. Samozřejmě je dále nutné 

zohlednit, že se naše země nachází dlouhodobě v nepříliš dobré finanční situaci, co se 

makroekonomických ukazatelů týče, což má za následek menší chuť zákazníků utrácet. 

 Mnou použitá data zachycují finanční situaci od roku 2009 do roku 2012 včetně, 

zpracovaná data jsem uváděl v tabulkách a hodnoty se snažil komentovat. Zjištěná data jsem 

dále vyrovnal přímkou, popř. parabolickou křivkou a snažil se odhadnout vývoj pro další rok. 

 Na základě naměřených výsledků jsem dospěl k dalším zjištěním. V roce 2010 

provedla firma velkou investici do strojů a dalších zařízení, která se bude několik let vracet. 

To ovlivnilo i výsledek hospodaření, který byl v daném roce záporný. Docela dobré výsledky 

firma dosahuje v hodnocení aktivity. Doba obratu aktiv, ale zvláště doba obratu zásob je na 

velmi dobré úrovni. Firma také uspokojivě vyřešila problém s pohledávkami, které už byly 

v posledním roce placeny včas. Doba obratu zásob se zvýšila ze dvou dnů přibližně na týden, 

což je dáno stavbou nových skladových prostor s velkou kapacitou. Naopak problémem je 

likvidita – hlavně okamžitá a běžná. To je dáno tím, že firma má poměrně vysoké krátkodobé 

závazky. Po velkých investicích se také zadluženost pohybuje v dost hrozivých číslech okolo 

90%. O oblasti souhrnných indexů lze říci, že si firma vede poměrně dobře a bankrot jí 

nehrozí. Zmínit musím tržby – od roku 2010 trvale rostou vysokým tempem a jsou 

předpoklady pro minimálně zachování takového růstu. K tomu mě vedou fakta, že po otevření 

cukrárny na podzim loňského roku se tato teprve rozjíždí a stejně tak ve městech s loni 

otvíranými stánky se lidé teprve takzvaně musí „naučit chodit“. Tyto trendy jsou podporovány 

zkušenostmi zaměstnanců i mými, takže o jejich správnosti si dovolím nepochybovat.  
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 Mé poznatky budou pro firmu přínosem v tom, že dostane odraz svého hospodaření 

zvenku. Získané výsledky mohou pomoci při stanovování cílů a plánů pro další roky. Osobně 

bych doporučoval v tomto roce mírně omezit investice a finančně firmu stabilizovat (splacení 

úvěrů). Pro další léta bych navrhoval expanzi buď do dalších měst v republice, nebo do 

blízkého zahraničí (Polsko, Slovensko). Firma si během své existence vybudovala pozici 

jedničky na trhu s točenou zmrzlinou, a i přes tvrdou konkurenci má dobré podmínky toto 

postavení udržet.  
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