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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných ukazatelŧ společnosti ACER 

INTERIER s.r.o. pomocí časových řad se zaměřením na nákladové ukazatele, 

s využitím teoretických poznatkŧ z oblasti statistiky a jejich aplikací na řízení podniku. 

Cílem práce je vypracovat analýzu jednotlivých ukazatelŧ, a pokud to bude možné 

předpovědět jejich budoucí hodnotu. 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the analysis of selected indicators ACER INTERIER 

s.r.o. company using time series with a focus on cost indicators and using theoretical 

knowledge of statistics and their application to business management. The aim is to 

develop the analysis of selected indicators, and if it is possible to predict their future 

value. 
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Úvod 

"Obchodník nebo výrobce musí být nadán schopnostmi pozorování a vynalézavosti a 

hlavně odhadováním budoucnosti, má-li vyhovět svému poslání tvořit hospodářské 

hodnoty.“ (1, s. 109) 

V této práci se zabývám analýzou převážně nákladových ukazatelŧ firmy ACER 

INTERIER s.r.o. Jedná se o truhlářskou firmu, která je na trhu již více jak 10 let a 

momentálně se nachází ve fázi ekonomického rŧstu a expanze na dílčí trhy v tomto 

oboru. 

Analýza aplikovaná v této práci je podpořena metodami analýzy časových řad a je 

zpracována za spolupráce s vedením a účetním oddělením společnosti.  

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se 

zabývám základními pojmy a vlastnostmi časových řad, popisu trendu pomocí regresní 

analýzy a stručnému popisu ekonomických pojmŧ použitých v práci. Praktická část 

obsahuje představení firmy ACER INTERIER s.r.o. a samotnou analýzu jednotlivých 

vybraných ukazatelŧ. V případě, že to bude možné, bude provedena předpověď budoucí 

hodnoty zvolených ukazatelŧ v následujícím roce a to na základě vhodně zvolené 

trendové funkce. 

Porovnávám dvě kategorie ukazatelŧ. První kategorie obsahuje data, která čtenáře 

alespoň stručně seznámí se současným stavem firmy, druhá kategorie obsahuje 

podrobnou analýzu nákladových ukazatelŧ, které mají na chod firmy největší vliv. 
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Cíle a metody práce 

Hlavním cílem práce je analýza vybraných nákladových ukazatelŧ firmy ACER 

INTERIER s.r.o. v letech 2002 – 2011 pomocí časových řad. Tato analýza poslouží 

firmě jako dílčí nástroj pro řízení nákladŧ. 

Dílčí cíle: 

a) Analýza současné hospodářské situace společnosti na základě rozboru ukazatelŧ 

výnosŧ, nákladŧ a výsledku hospodaření za účetní období a jejich případná 

prognóza na další rok. 

b) Porovnání jednotlivých dílčích složek nákladŧ z hlediska jejich významnosti a 

vlivu na chod společnosti. 

c) Analýza vybraných dílčích složek nákladŧ a případné stanovení prognózy na 

další rok. 

d) Posouzení vhodnosti aplikace této statistické analýzy na řízení nákladŧ firmy. 

Výstupem práce bude tedy zhodnocení jednotlivých nákladových ukazatelŧ firmy a 

stanovení jejich dalšího předpokládaného vývoje pro rok 2012.  

Data pro dílčí cíl a) jsou veřejně k dispozici v obchodním rejstříku a sbírce listin na 

adrese http://www.or.justice.cz. Data pro další části práce mi byly poskytnuty 

z interního účetního systému společnosti. 

Pro zpracování časových řad, jsem pro potřebu této práce napsal program „AI časové 

řady“ v jazyce Visual Basic for Applications, který je přiložen na CD.  
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1 Teoretická část 

V této části práce nastavím východiska pro zpracování praktické části. Vymezím 

statistické termíny, jako jsou časové řady, jejich dělení a charakteristiky a pojem 

regresní analýzy, který zahrnuje druhy regresních funkcí a volbu hodné regresní funkce. 

Protože se zabývám analýzou podniku, především z pohledu výkazu zisku a ztrát, bude 

tedy dále nutné seznámit se alespoň se základními informacemi o tomto výkazu a 

početními úkony v něm použitými. 

1.1 Časové řady 

Definice, pojmy a vzorce v této kapitole jsou citovány z (2), (7), (8) a (9). 

Časovou řadou rozumíme posloupnost věcně a prostorově srovnatelných dat, která jsou 

jednoznačně uspořádána z hlediska času ve směru minulost - přítomnost. 

Časové řady se využívají v přírodních i společenských vědách. Stále ale nabývá jejich 

význam v ekonomii, která svým zpŧsobem prolíná obě tyto kategorie.  Časové řady se 

v těchto oborech využívají z toho dŧvodu, že umožňují provádět nejen kvantitativní 

analýzu vztahŧ mezi prvky dat v jejich stávajícím prŧběhu, ale navíc umožňují pomocí 

statistických metod předvídat jejich další vývoj. 

Časové řady se nejen u ekonomických ukazatelŧ obvykle určitým zpŧsobem člení. Jde 

především o vyjádření rozdílností v obsahu sledovaných ukazatelŧ, které je často 

propojeno i se specifickými statistickými vlastnostmi. Z toho dŧvodu je pak nutné volit 

i diferencované prostředky pro analýzu ukazatelŧ a zachycení mechanismu, kterým je 

vývoj časové řady utvářen. 

1.1.1 Druhy časových řad 

Základní druhy časových řad ekonomických ukazatelŧ podle rozhodného časového 

hlediska jsou časové řady intervalové a okamžikové a podle periodicity, s jakou jsou 

údaje sledovány, jsou to časové řady krátkodobé a dlouhodobé (též roční). 
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Intervalové časové řady 

Jako intervalovou časovou řadu označujeme časovou řadu ukazatelŧ, které 

charakterizují jevy, věci nebo události, vznikající, či zanikajících v určitém časovém 

intervalu a jejichž velikost závisí na délce intervalu, za který je sledován. Pro ukazatele 

tohoto typu je možné vytvářet součty.  

Aby nedocházelo ke skreslenému srovnání, měly by se intervalové ukazatele vztahovat 

ke stejně dlouhým intervalŧm. K tomuto zkreslení dochází především u krátkodobých 

časových řad. Nelze například srovnávat výkony v jednotlivých měsících z dŧvodu, že 

mají rozdílné počty dnŧ nebo rŧzný počet pondělkŧ a pátkŧ a podobně. V těchto 

případech se provádí tzv. očištění dat v dŧsledku kalendářních variací, které ovšem 

v této práci nebude nutné, jelikož se budu zabývat pouze ročními intervaly. 

Jako příklad intervalové časové řady lze uvést roční tržby, roční spotřebu materiálŧ, 

roční náklady apod. 

Okamžikové časové řady 

Časové řady okamžikových ukazatelŧ jsou sestavovány z ukazatelŧ, které se vztahují 

k nějakému okamžiku (dni). Mohou to být například stav zásob k začátku či konci 

měsíce, nebo počet zaměstnancŧ apod. 

Je patrné, že prostý součet těchto hodnot okamžikových řad nedává reálný smysl, řady 

tohoto typu se tedy shrnují pomocí speciálního prŧměru, který se nazývá chronologický 

průměr. 

1.1.2 Charakteristiky časových řad 

Definice, pojmy a vzorce v této kapitole jsou citovány z (2), (3), (7), (8) a (9). 

Na počátku analýzy časové řady je vhodné získat orientační představu o charakteru 

procesu, který tato řada reprezentuje. K tomu slouží výpočet elementárních 

charakteristik časové řady a to spolu s běžně využívanou vizuální analýzou chování 

ukazatele, kterou lze provézt pomocí grafŧ. Pomocí vizuální analýzy mŧžeme 

předběžně odhalit určité periodicky se opakující složky v ukazateli a na první pohled 

vidíme rŧst či pokles hodnot. 
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K elementárním charakteristikám patří diference rŧzného řádu a průměry diferencí, 

koeficienty růstu a průměry koeficientů růstu a průměry hodnot časové řady. Při jejich 

výpočtu předpokládáme, že intervaly mezi sousedními časovými okamžiky jsou stejně 

dlouhé. 

Průměry hodnot časových řad 

Prŧměry patří k nejjednodušším charakteristikám časových řad. Při jejich výpočtu je 

potřeba zohlednit, zda je časová řada intervalová nebo okamžiková. 

Prŧměr intervalové řady se značí 𝑦  a vypočítá se jako aritmetický prŧměr hodnot časové 

řady v jednotlivých intervalech a je dán vzorcem 

 𝑦 =
1

𝑛
  𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 (1.1) 

Kde n je počet prvkŧ, respektive časových okamžikŧ v intervalu a 𝑦𝑖   jsou hodnoty 

ukazatele. 

Prŧměr okamžikové časové řady je označován jako chronologický průměr. Pokud jsou 

vzdálenosti mezi jednotlivými časovými okamžiky, v nichž jsou zobrazeny hodnoty, 

stejně dlouhé, jedná se o nevážený chronologický průměr. Vypočítáme jej pomocí 

vzorce 

 𝑦 =
1

𝑛 − 1
  

y1

2
+  𝑦𝑖 +

𝑛−1

𝑖=2

yn

2
  (1.2) 

 Kde 𝑦1  je první hodnota z hodnot časové řady a 𝑦𝑛  je poslední hodnota z hodnot časové 

řady. 

První diference, průměr prvních diferencí 

První diference, nebo také dynamika časové řady ukazuje absolutní přírŧstky hodnoty 

daného ukazatele mezi dvěma následujícími obdobími, tedy o kolik se změnila hodnota 

v určitém okamžiku nebo období oproti bezprostředně předcházejícímu okamžiku nebo 

období. 
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Pokud první diference kolísají kolem konstanty, lze říci, že vývoj časové řady lze popsat 

přímkou. Má tedy lineární trend. 

První diference označované jako 𝑑𝑖(𝑦)1  vypočítáme pomocí vzorce 

 𝑑𝑖 𝑦 1 = 𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1  ,          𝑖 = 2, 3, …  , 𝑛 (1.3) 

Diference mohou být i vyšších řádŧ a ty vypočítáme jako rozdíl po sobě jdoucích 

hodnot diferencí řádŧ o jeden nižších. 

Z hodnot prvních diferencí lze vypočíst jejich prŧměr, označovaný jako 𝑑𝑖 𝑦 1
          a to 

pomocí vzorce 

 𝑑𝑖 𝑦 1
         =

yn − y1

n − 1
 (1.4) 

První diference vyjadřuje, o kolik se prŧměrně změnila hodnota časové řady za 

jednotkový interval. 

Koeficient růstu, průměrný koeficient růstu 

Koeficient rŧstu, označovaný 𝑘𝑖(𝑦), vyjadřuje rychlost rŧstu či poklesu hodnot časové 

řady. Vypočteme ho jako poměr po sobě jdoucích hodnot časové řady a to vzorcem 

 𝑘𝑖(𝑦) =
yi

𝑦𝑖−1
,          𝑖 = 2, 3, …  , 𝑛 (1.5) 

Koeficient rŧstu tedy vyjadřuje, kolikrát se zvýšila, respektive snížila hodnota časové 

řady od určitého okamžiku nebo období vŧči období nebo okamžiku předcházejícímu. 

Z koeficientŧ rŧstu lze vypočíst prŧměrný koeficient rŧstu a to jako geometrický prŧměr 

pomocí vzorce 

 𝑘(𝑦)      =  
yn

𝑦1

n −1

 (1.6) 
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Vzorec vychází pouze z první a poslední hodnoty časové řady. Z toho ovšem vyplývá 

omezení interpretace charakteristiky prŧměrného koeficientu rŧstu, ale i prŧměru 

prvních diferencí. Smysl použít tyto charakteristiky má pouze v případě, kdy časová 

řada má monotónní vývoj (klesající nebo stoupající). V opačném případě nemají tyto 

charakteristiky příliš velkou informační hodnotu. 

1.1.3 Dekompozice časové řady 

Definice, pojmy a vzorce v této kapitole jsou citovány z (5), (8) a (9). 

Smyslem dekompozice je rozdělit časovou řadu na trend, ke kterému jsou přidávány 

další složky, ve kterých lze snadněji najít zákonitosti v chování než v celé pŧvodní 

časové řadě. 

Zdali se jedná o tzv. aditivní dekompozici, lze hodnoty 𝑦𝑖  časové řady vyjádřit pro čas 

𝑡𝑖 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛, součtem 

 𝑦𝑖 = 𝑇𝑖 + 𝐶𝑖 + 𝑆𝑖 + 𝑒𝑖  (1.7) 

Trendová složka 𝑻𝒊 

Reprezentuje hlavní tendence dlouhodobého vývoje statistického ukazatele, který 

časová řada popisuje. Mŧže být rostoucí, klesající nebo konstantní, kdy hodnoty časové 

řady kolísají kolem neměnné hodnoty. „V posledním případě se často slangově hovoří o 

časové řadě „bez trendu“, čemuž lze jistě snadno porozumět, ale z exaktního hlediska 

jde o nesprávný výrok, protože časová řada těžko může „nemít trend“ – potom by totiž 

vlastně vůbec nemohla být časovou řadou a výrok „nemá trend“ by negoval samu 

podstatu fenoménu, jakým je vývoj procesu v čase.“(5, s. 254) 

Cyklická složka 𝑪𝒊 

Nejspornější částí časové řady je cyklická složka. Odpovídá dlouhodobým a často 

nepravidelným cyklŧm s proměnlivou periodou i amplitudou. Jedná se nejen o 

ekonomický cyklus, ale spíše například o cyklus demografický nebo inovační. 
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Modelování cyklické složky je proto poměrně obtížné a v krátkém období je možné její 

vliv zanedbat a považovat ji tedy za součást trendu. 

Sezónní složka 𝑺𝒊 

Sezónní složka popisuje periodicky se opakující změny v časové řadě, ke kterým 

dochází během jednoho kalendářního roku resp. časového období a které se každý rok 

resp. období opakují. 

Mezi hlavní vlivy, které utvářejí sezonní složku, patří hlavně střídání ročních období, 

ale také pravidelně se opakující svátky jako Vánoce, rŧzné délky jednotlivých měsícŧ 

apod. 

Náhodná složka 𝒆𝒊 

Též označovaná jako složka reziduální, zbytková, iregulární, nebo nesystematická.  

Náhodná složka je takovou částí, která nám zŧstane po vyloučení složky sezónní, 

cyklické a po odstranění trendu. Jedná se o náhodné pohyby, které nemají systematický 

charakter, zahrnující také chyby měření a chyby ze zaokrouhlování při výpočtech. 

„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.“ (8, s. 

123) 
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1.2 Regresní analýza 

Definice, pojmy a vzorce v této kapitole jsou citovány z (5) a (8). 

Regresní analýzu lze využít v ekonomice a přírodních vědách, kde často užíváme k 

popisu a zkoumání závislosti mezi závisle proměnnou, obyčejně označovanou y, a 

nezávisle proměnnou, označenou x. Tuto závislost lze vyjádřit předpisem 𝑦 = 𝑓(𝑥), kde 

ovšem tuto funkci neznáme, nebo ji nelze žádnou vhodnou funkcí vyjádřit. Víme jen, že 

pokud nastavíme určitou hodnotu nezávisle proměnné x, získáme jednu hodnotu závisle 

proměnné y. 

Pŧsobením rŧzných neuvažovaných činitelŧ a náhodných vlivŧ, které lze souhrnně 

označit jako šum, získáme při opakovaném pozorování a totožně nastavené proměnné x 

rŧzné hodnoty. Proměnná y se tedy chová jako náhodná veličina, kterou mŧžeme 

označit jako Y. 

Označíme-li tedy funkci jako φ a šum jako e, pak pro každé pozorování bude platit 

rovnice 

 𝑌𝑖 = 𝜑𝑖 + 𝑒𝑖 ,          𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 (1.8) 

kde 𝑌𝑖  je i-tá hodnota proměnné Y, 𝜑
𝑖
 je i-tá hodnota funkce a 𝑒𝑖  je odchylka 𝑌𝑖  od 𝜑

𝑖
. 

Šum 𝑒𝑖  je vlastně náhodnou veličinou a je výhodné předpokládat, že nezkresluje 

hodnoty Yi systematickým zpŧsobem, tzn., že její střední hodnota je nulová, tedy 

E (e) = 0. 

Pro vyjádření závislosti náhodné veličiny Y na proměnné x, zavedeme podmíněnou 

střední hodnotu náhodné veličiny Y pro hodnotu x, označenou jako E (Y|x) a položíme 

ji jako rovnou vhodně zvolené funkci 𝜂 𝑥 . Vztah mezi nimi lze zapsat takto 

 𝐸 𝑌 𝑥 = 𝜂(𝑥; 𝛽1, 𝛽2, …  , 𝛽𝑝 ) (1.9) 
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Funkce  𝜂(𝑥; 𝛽1 , 𝛽2 , … , 𝛽𝑝)  je funkcí závisle proměnné 𝑥  a obsahuje neznámé 

parametry  𝛽1, 𝛽2 , … , 𝛽𝑝 , kde 𝑝 ≥ 1 . Funkce 𝜂(𝑥)  je nazýváme regresní funkcí 

s regresními koeficienty 𝛽1, 𝛽2 , … , 𝛽𝑝 . Pokud pro zadaná data určíme funkci 𝜂(𝑥), pak 

říkáme, že jsme zadaná daty vyrovnali regresní funkcí. 

Úkolem regresní analýzy je tedy vybrat pro zadaná data vhodnou regresní funkci a 

správně odhadnout její koeficienty, aby vyrovnání zadaných dat bylo co nejpřesnější. 

1.3 Popis trendové složky 

Definice, pojmy a vzorce jsou citovány z (3), (4), (5), (8) a (9). 

Popis tendence vývoje analyzované časové řady patří k nejdŧležitějším úkolŧm analýzy 

časových řad. Nejčastěji používaným zpŧsobem tohoto popisu je právě výše uvedená 

regresní analýza. Umožňuje totiž nejen vyrovnání zkoumaných dat, ale také prognózu 

dalšího vývoje. 

Z velkého množství trendových funkcí si popíšeme čtyři v ekonomické praxi často 

používané funkce. Jde o regresní přímku, modifikovaný exponenciální trend, logistický 

trend a Gompertzovu křivku. 

Při analyzování časové řady pomocí regresní analýzy se předpokládá, že časovou řadu o 

hodnotách 𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑛  je možné rozložit na složku trendovou a reziduální, a to jako 

 𝑦𝑖 = 𝑇𝑖 + 𝑒𝑖 ,      𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 (1.10) 

1.3.1 Metody odhadu parametrů trendových funkcí 

Nejčastěji používanou metodou odhadu parametrŧ trendových funkcí je metoda 

nejmenších čtverců, kterou lze použít v případě, že zvolená regresní funkce je lineární 

v parametrech.  

V metodě nejmenších čtvercŧ se tedy snažíme o to minimalizovat velikost součtu 

kvadrátŧ těchto vzdáleností. 



19 

 

V případě modifikovaného exponenciálního trendu, logistického trendu a Gompertzovy 

křivky jde o funkce, které jsou nelineární z hlediska parametrŧ a pro jejich odhad se 

používají jiné metody, které uvedu v detailnějším popisu těchto trendových funkcí. 

1.3.2 Regresní přímka 

Výhodou regresní přímky je, že ji mŧžeme použít vždy, chceme-li alespoň orientačně 

určit směr vývoje časové řady.  

Regresní funkce je vyjádřena přímkou 𝜂 𝑥 = 𝛽1 + 𝛽2𝑥. 

K odhadu koeficientŧ regresní přímky použijeme metodu nejmenších čtvercŧ, kde 

𝛽1  a 𝛽2 označíme 𝑏1 a 𝑏2 a vypočteme je pomocí vzorcŧ 

 

𝑏2 =
 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 − 𝑛𝑥 𝑦 

 𝑥𝑖
2 − 𝑛𝑥 2𝑛

𝑖=1

, 

𝑏1 = 𝑦 − 𝑏2𝑥  

(1.11) 

kde 𝑥  a 𝑦  reprezentují výběrové prŧměry, pro které platí 

 𝑥 =
1

𝑛
 𝑥𝑖 ,        𝑦 =

1

𝑛
 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 (1.12) 

Odhad regresní přímky je tedy dám předpisem 

 𝜂  𝑥 = 𝑏1 + 𝑏2𝑥 (1.13) 

Pro popis ekonomických ukazatelŧ je ale tato funkce méně vhodná a používá se spíše 

modifikovaný exponenciální trend, logistický trend nebo Gompertzova křivka. 

1.3.3 Modifikovaný exponenciální trend 

Tento typ trendové funkce náleží do skupiny mající ve svém vývoji asymptotu. Používá 

se často v případech, kdy podíly sousedních hodnot prvních diferencí analyzované 
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časové řady oscilují kolem určité hodnoty, a předpokládá se asymptotické omezení 

trendu. 

Modifikovaný exponenciální trend je dán předpisem 

 𝜂 𝑥 = 𝛽1 + 𝛽2 𝛽3
𝑥

 (1.14) 

Pro odhady 𝑏1, 𝑏2  a 𝑏3  koeficientŧ 𝛽1 , 𝛽2 , 𝛽3  nelze přímo použít metodu nejmenších 

čtvercŧ, použijeme tedy metodu částečných součtů. Zvolíme počáteční bod i a tři na 

sebe navazující součty o délce m. Ty vytvoříme pomocí předpisu 

 𝑆1 =  𝑦𝑖 ,     𝑆2 =  𝑦𝑖 ,     

2𝑚

𝑖=𝑚+1

𝑚

𝑖=1

𝑆3 =  𝑦𝑖

3𝑚

𝑖=2𝑚+1

 (1.15) 

Odhady 𝑏1 , 𝑏2  a 𝑏3 koeficientŧ 𝛽1 , 𝛽2, 𝛽3 pak dále určíme pomocí vzorcŧ 

 

𝑏3 =   
𝑆3 − 𝑆2

𝑆2 − 𝑆1
 

1/𝑚ℎ

  

𝑏2 = (𝑆2 − 𝑆1)
𝑏3

ℎ − 1

𝑏3
𝑥1 (𝑏3

𝑚ℎ − 1)2
 

𝑏1 =
1

𝑚
 𝑆1 − 𝑏1𝑏3

𝑥1
1 − 𝑏3

𝑚ℎ

1 − 𝑏3
ℎ

  

(1.16) 

 

(1.17) 

 

(1.18) 

 

Pro platnost těchto vzorcŧ je nutné předpokládat, že 

a) zadaný počet hodnot n je dělitelný třemi, to znamená 𝑛 = 3𝑚 , kde m je 

přirozené číslo. Data lze tedy rozdělit do tří skupin o m prvcích. V případě, že 

tato podmínka není splněna, na základě úvahy vyřadíme příslušný počet prvkŧ 

ze začátku, nebo z konce řady. 

b) hodnoty 𝑥𝑖  jsou zadány v krocích, majících délku ℎ > 0 , tedy 𝑥𝑖 = 𝑥1 +

 𝑖 − 1 ℎ. 
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1.3.4 Logistický trend 

Logistická trendová funkce se řadí mezi symetrické S-křivky, tj. rostoucí funkce 

s inflexním bodem, která je okolo něj symetrická. 

Logistický trend je dán vztahem 

 𝜂 𝑥 =
1

𝛽1 + 𝛽2 𝛽3
𝑥  (1.19) 

Odhady 𝑏1 , 𝑏2  a 𝑏3 koeficientŧ 𝛽1 , 𝛽2, 𝛽3 tohoto trendu je možné provést pomocí vzorcŧ 

(1.16), (1.17) a (1.18), ale s tím rozdílem že jako vysvětlovanou proměnnou použijeme 

transformaci 𝑦𝑖
∗ = 1 𝑦𝑖 . 

1.3.5 Gompertzova křivka 

Patří také do skupiny S-křivek a stejně jako logistický trend vzniká transformací 

modifikovaného exponenciálního trendu. Rozdílem oproti logistickému trendu je její 

nesymetričnost. Většina jejich hodnot totiž leží až za inflexním bodem, kde křivka 

přechází v konkávní. 

Je dána předpisem 

 𝜂 𝑥 = 𝑒𝛽1+𝛽2 𝛽3
𝑥
 (1.20) 

Odhady 𝑏1 , 𝑏2  a 𝑏3 koeficientŧ 𝛽1 , 𝛽2, 𝛽3 lze taktéž provést pomocí vzorcŧ (1.16), (1.17) 

a (1.18), kde jako vysvětlovanou proměnnou použijeme transformaci 𝑦𝑖
∗ = 𝑙𝑛𝑦𝑖 . 

1.3.6 Rozhodnutí o typu trendu 

Definice, pojmy a vzorce v této kapitole jsou citovány z (3), (5) a (8). 

Stěžejní úlohou při analýze popřípadě prognóze časové řady je rozhodnutí, jaký typ 

(tvar) trendu zkoumaného ukazatele zvolit. To by mělo reflektovat analýzu zkoumaného 

ekonomického jevu. Je nutné brát v potaz, zda-li jde o funkci rostoucí/klesající, zda 

přichází v úvahu nějaký inflexní bod, nebo zda ukazatel míří k nějaké limitě. Tyto 
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analýzy však bohužel odhalí jen základní tendence ve vývoji a nikoli však volbu 

správné trendové funkce. 

Další jednoduchou možností je vizuální analýza grafu. Ta je však ve většině případŧ 

velmi subjektivní a také na ni má vliv použití rŧzného měřítka grafu. 

Proto se při hledání vhodného typu trendové funkce opíráme spíše o rozbor empirických 

údajŧ. Jendou s nejvhodnějších charakteristik k posuzování vhodnosti zvolené funkce je 

index determinace označovaný I
2
 a vyjádřen pomocí vzorce 

 𝐼2 = 1 −
 (𝑦𝑖 − 𝜂 𝑖)

2𝑛
𝑖=1

 (𝑦𝑖 − 𝑦 )2𝑛
𝑖=1

 (1.21) 

Index determinace patří mezi normované indexy, a nabývá hodnoty v intervalu  

< 0; 1 > . Hodnota indexu determinace říká, kolik procent chování vysvětlované 

veličiny model skutečně vysvětluje. Nulová hodnota znamená, že model vysvětluje 0 % 

chování vysvětlované veličiny, tedy vŧbec nic. Hodnota jedna naproti tomu ukazuje, že 

model vysvětluje 100 % změn vysvětlované veličiny. U vhodně zvoleného modelu by 

měl index determinace nabývat hodnot blízkých jedné. Například index determinace 

0,98 ukazuje na velmi dobře zvolený model. 

1.4 Ekonomická východiska 

Definice, pojmy a vzorce jsou citovány z (6) a (10). 

Při analýze společnosti v této práci budu vycházet především z výkazŧ zisku a ztrát, 

které společnost pravidelně zveřejňuje v obchodním rejstříku. Při analýze jednotlivých 

složek nákladŧ budu pracovat s interními účetními záznamy. 

1.4.1 Výkaz zisku a ztrát 

Výkaz zisku a ztráty je písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření 

za určité období. Zachycuje tedy pohyb nákladŧ a výnosŧ, nikoliv příjmŧ a výdajŧ. 

Sestavuje se pravidelně v ročních nebo kratších intervalech. 
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V rámci analýzy výkazu zisku a ztráty většinou hledáme odpověď na to, jakým 

zpŧsobem jednotlivé položky tohoto výkazu ovlivnily výsledek hospodaření 

společnosti. 

Výnosy 

Výnosy jsou peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za dané 

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

Výnosy jsou ve výkazu zisku a ztrát označeny římskými číslicemi a jejich součtem 

dostaneme celkové výnosy. 

Stěžejní složkou výnosŧ v této práci budou výkony, které lze rozdělit do tří základních 

skupin: 

a) výrobky (služby), které podnik sám vytvoří a podaří se mu je zužitkovat na trhu 

(mimo podnik) 

b) výrobky v jednotlivých fázích výroby (nedokončená výroba, polotovary, hotové 

výrobky) 

c) ostatní výkony, které podnik tvoří pro svou vlastní potřebu 

 

Náklady 

Náklady představují peněžní částky, které podnik v daném účetním období účelně 

vynaložil na získání výnosŧ, i když k jejich skutečnému zaplacení nemuselo v tomto 

období dojít. Je dŧležité odlišovat pojem výdaje, které představují v užším slova smyslu 

úbytek majetku bez vazby na konkrétní výkony. 

Nákladové položky jsou ve výkazu zisku a ztrát označeny písmeny a jejich součtem 

získáme celkové náklady. 

Stěžejní složkou nákladŧ v této práci bude výkonová spotřeba, kterou lze rozdělit na 

a) spotřebu materiálu 

b) spotřebu energie 

c) služby 
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Tedy vše, co jsme spotřebovali, abychom dosáhli určitých výkonŧ, popsaných výše. 

Rozdíl mezi výkony a výkonovou spotřebou tvoří u výrobního podniku přidanou 

hodnotu. 

Výsledek hospodaření 

Výsledek hospodaření je rozdílem mezi celkovými výnosy a náklady. Pokud je kladný, 

hovoříme o zisku. Pokud záporný, jedná se o ztrátu. 

Ve struktuře výkazu zisku a ztráty lze nalézt několik výsledkŧ hospodaření, které se od 

sebe liší tím, které náklady a výnosy do nich byly započítány (viz obr. 1). 

 

Obr. 1: schéma členění výsledku hospodaření 

(zdroj: 10, s. 32, zpracování: vlastní) 

 

V práci budu pracovat s výsledkem hospodaření za účetní období, neboť obsahuje 

veškeré náklady a výnosy, které budu v práci analyzovat a na jejichž základě lze tohoto 

výsledku hospodaření dosáhnout. V češtině bývá označován jako čistý zisk, v anglickém 

jazyce jako Earnings After Taxes (EAT).  

Výsledek hospodaření

provozní

finanční

za běžnou činnost

mimořádný

za účetní období

před zdaněním
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2 Praktická část 

V této části práce nejprve představím společnost ACER INTERIER s.r.o., dále provedu 

analýzu ukazatelŧ celkové situace firmy a v další části se již zaměřím detailně na 

nejvýznamnější složky nákladŧ a jejich analýzu. 

2.1 ACER INTERIER s.r.o. 

Sídlo společnosti a truhlářská dílna: 

Adresa: Špitálka 8, 602 00 Brno 

Tel./fax: 543 254 431 

E-mail: info@acerinterier.cz 

IČO:   25343467 

 

Počátek společnosti ACER INTERIER s.r.o. se skrývá pod obchodním jménem ANeT 

pro, spol. s r.o., která byla založena v roce 1997 třemi společníky, za účelem koupě 

zboží a jeho dalšího prodeje. 

ANeT pro, spol. s r.o. byla ale v roce 2003 převzata dvěma současnými společníky 

Pavlem Juráčkem a Rostislavem Paclíkem. Obchodní název byl změněn na ACER 

INTERIER s.r.o. a k účelu společnosti byla přidána truhlářská činnost. V roce 2006 se 

svým vkladem připojil třetí společník ing. arch. Milan Matyáš, ale jednateli společnosti 

nadále zŧstali jen pan Juráček a pan Paclík. Organizační struktura společnosti je 

zobrazena na obr. 2. 

Společnost ACER INTERIER s.r.o. je zaměřena na komplexní dodávky interiérŧ s 

vlastní výrobou všech typŧ nábytku, ale také výrobou pro exteriér jako jsou dětská 

hřiště, venkovní nábytek, drobné zahradní stavby a dřevěné fasádní obklady. 

V současné době (2013) se sortiment společnosti rozšířil o malé venkovní lezecké stěny, 

tzv. boulder system. 

Firma má několik samostatných provozŧ - truhlářskou dílnu, lakovnu, dýhovací 

centrum, výrobnu zahradního nábytku a dětských hřišť a projekční ateliér. 
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Stálý pracovní tým tvoří 20 zaměstnancŧ a dlouhodobě spolupracující odborné subjekty. 

Právě díky této spolupráci je firma schopna zajistit také drobné stavební úpravy, jako 

jsou sádrokartonářské práce, výmalby, elektro a vodo-instalační práce, plynové 

instalace, pokládku veškerých druhŧ podlah, zámečnické, sklenářské a čalounické práce 

atd. 

Nabízí i služby spojené s lisováním dýh a umakartŧ včetně dodávky potřebného 

materiálu. A následné povrchové úpravy dýhovaných dílcŧ lakováním. 

 

 

Obr. 2: Organizační struktura 

(zdroj: Orgboard ACER INTERIER s.r.o., zpracování: vlastní) 

2.2 Ukazatele celkové situaci firmy 

Jako ukazatele reprezentující celkovou situaci firmy jsem zvolil výnosy, náklady a 

z toho plynoucí výsledek hospodaření. Data pro tyto ukazatele mám k dispozici od roku 

2002 do roku 2011 a jsou převzaty z výkazŧ zisku a ztráty firmy ACER INTERIER 

s.r.o. Každý ukazatel zvlášť charakterizuji, popíši co je v něm v případě této společnosti 

obsaženo a pokud to bude možné, vyrovnám vhodnou funkcí. Na základě vyrovnání pak 

mohu provést prognózu do dalšího roku. 

2.2.1 Výnosy 

V případě ACER INTERIER s.r.o. jsou hlavní složkou výnosŧ výkony. Ty obsahují 

utržené peníze ze zakázek jako takových. Méně významnou dílčí složkou jsou ostatní 
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provozní výnosy, které obsahují zejména smluvní pokuty a úroky z prodlení, výnosy z 

postoupených pohledávek, z odepsaných pohledávek a inventarizační rozdíly. Další 

složky výnosŧ do celkových výnosŧ během zkoumaného období již téměř nezasahují.  

Tabulka hodnot 

V tabulce č. 1 jsou ve třetím sloupci uvedeny hodnoty výnosŧ v tis. Kč v letech 2002 – 

2011. Ve čtvrtém sloupci jsou první diference v tis. Kč a vypočítány podle vzorce (1.3). 

Výpočet koeficientŧ rŧstu podle vzorce (1.5) je ve sloupci posledním. 

Tab. 1: Výnosy 

(Zdroj: Firemní materiály, zpracování vlastní) 

i t 𝑦𝑖  𝑑𝑖(𝑦)1  𝑘𝑖(𝑦) 

1 2002 19 - - 

2 2003 2249 2230 118,369 

3 2004 6787 4538 3,018 

4 2005 7344 557 1,083 

5 2006 11247 3903 1,532 

6 2007 15024 3777 1,336 

7 2008 13956 -1068 0,929 

8 2009 17286 3330 1,239 

9 2010 17546 260 1,016 

10 2011 20281 2735 1,156 
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Grafické znázornění 

V grafu č. 1 jsou pomocí sloupcového grafu znázorněny výnosy firmy v letech 2002 – 

2011. 

 

 

 

Na vodorovné ose t jsou uvedeny jednotlivé roky a svislá osa y představuje hodnoty 

dosažených výnosŧ v mil. Kč.  

Zhodnocení dat a grafu 

Jak bylo řečeno v kapitole č. 2, společnost ACER INTERIER s.r.o. sice byla založena 

již roku 1997, ale na trh s interiéry a exteriéry pronikla až v roce 2003, což je z výnosŧ 

v tabulce č. 1 patrné. Z tohoto dŧvodu také data z roku 2002 nebudu brát dále v potaz 

při analýze této časové řady.  

Od počátku sledovaného období společnost vykazuje v každém roce kladný přírŧstek 

výnosŧ, což nám potvrzují hodnoty prvních diferencí, tedy mimo rok 2008. V něm se 

pravděpodobně promítla začínající ekonomická krize, která měla vliv samozřejmě i na 

náklady a výsledek hospodaření, o nichž budu mluvit v další části práce. 
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Graf 1: Výnosy 
(zdroj: firemní materiály, zpracování: vlastní) 
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Základní charakteristiky 

Prŧměr hodnot časové řady výnosŧ 𝑦  v prvním sloupci tabulky č. 2 a vypočítaný podle 

vzorce (1.1) je roven přibližně 11173,9 tis. Kč a udává prŧměrné výnosy za sledované 

období.  

Další charakteristikou je prŧměr prvních diferencí vypočítaný v druhém sloupci tabulky 

podle vzorce (1.4), který je roven hodnotě 2251,333 tis. Kč. Ve sledovaném období tedy 

rostou výnosy každý rok v prŧměru o 2251,333 tis. Kč. 

Poslední charakteristikou je v posledním sloupci pomocí vzorce (1.6) vypočtený 

prŧměrný koeficient rŧstu a je roven přibližně 2,170. Ukazuje, že ve sledovaném období 

se každý rok zvyšují výnosy oproti předcházejícímu roku v prŧměru 2,17 krát. 

Tab. 2: Základní charakteristiky výnosů 
(Zdroj: firemní materiály, zpracování vlastní) 

𝑦  𝑑(𝑦)1
         𝑘(𝑦)       

11173,9 2251,3 2,17 

 

 

Graf 2: První diference a průměr prvních diferencí výnosů 

(Zdroj: firemní materiály, zpracování: vlastní) 
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Určení trendu a vyrovnání časové řady 

Z analýzy prvních diferencí lze vyčíst, že jejich hodnoty kolísají kolem určité konstanty. 

Každým rokem však výnosy, kromě již zmíněného roku 2008, rostou. Pokud ale 

vezmeme v potaz omezení ukazatele plynoucí z výrobních možností společnosti, 

nepovažuji za příliš vhodný model regresní přímku a přikláním se k funkcím s horní 

asymptotou. Regresní přímka sice v tomto případě vykazuje poměrně velkou hodnotu 

indexu determinace 0,9558, vypočtenou podle vzorce (1.21), ale s podobnou hodnotou 

vystupují i další funkce. Viz tabulka č. 3.  

Tab. 3: Indexy determinace - Výnosy 

𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑𝑜𝑣á 𝑓𝑢𝑛𝑘𝑐𝑒 𝐼2 

Lineární 0,9558 

Modifikovaná exp. 0,9591 

Gompertzova křivka 0,9658 

Logistická 0,9513 

Pokusím se tedy trendovou funkci zvolit z hlediska ekonomické úvahy.  

Společnost ACER INTERIER s.r.o. se momentálně nachází ve fázi ekonomického rŧstu 

a po nejsilnějším úpadku v roce 2008 se jí vrací velký počet zakázek a společnost 

proniká i na nové trhy. Z tohoto hlediska by bylo možné akceptovat i lineární model, ale 

to jen v případě, že budeme provádět prognózu jen na jeden následující rok. Z hlediska 

ekonomické situace by ale bylo vhodnější být poněkud skeptičtější a zvolit funkci 

s asymptotou. I když nepatrně většího indexu determinace dosahuje Gompertzova 

křivka, volím spíše modifikovaný exponenciální trend. Odŧvodněním mého rozhodnutí 

budiž fakt, že každým rokem (kromě 2008) hodnota celkových výnosŧ roste. 

Nepředpokládám tedy, že by v následujícím roce hodnoty výnosŧ poklesy. 

Modifikovaný exponenciální trend má totiž oproti logistickému a gompertzově křivce 

asymptotu ve vyšší hodnotě a vyrovnání tímto trendem oproti nim zaručí při prognóze 

kladnou první diferenci mezi roky 2011 a 2012. 

Modifikovaný exponenciální trend je podle vzorce (1.14) dán předpisem: 

𝜼  𝒕 = 𝟐𝟔𝟔𝟏𝟑, 𝟖𝟕 − 𝟐𝟖𝟕𝟐𝟓, 𝟏𝟓 ∙ 𝟎, 𝟖𝟓𝟒𝟔𝒕−𝟐𝟎𝟎𝟏,          𝒕 = 𝟐𝟎𝟎𝟐, 𝟐𝟎𝟎𝟑, … 𝟐𝟎𝟏𝟏 
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Odhady koeficientŧ byly vypočteny podle vzorcŧ (1.16), (1.17) a (1.18). Pro podmínku 

dělitelnosti třemi byla vynechána historická hodnota z roku 2002, tedy 𝒊 = 𝟏. 

Indexu determinace I
2
, je podle tabulky č. 3 roven 0,9591. Je v tomto případě velmi 

blízko jedné, což znamená, že zvolená regresní funkce je pro vyrovnání dat vhodná a 

přibližně 96% rozptylu výnosŧ ve firmě se dá vysvětlit zvolenou regresní funkcí. 

Funkce je znázorněna v grafu č. 3. 

Prognóza 

Pomocí zvolené funkce lze provézt prognózu vývoje výnosŧ v roce 2012. Predikci 

provedeme dosazením do vypočtené trendové funkce. 

𝜼  𝟐𝟎𝟏𝟐 = 𝟐𝟔𝟔𝟏𝟑, 𝟖𝟕 − 𝟐𝟖𝟕𝟐𝟓, 𝟏𝟓 ∙ 𝟎, 𝟖𝟓𝟒𝟔𝟏𝟎 = 𝟐𝟎𝟔𝟒𝟐, 𝟒𝟔 

Pokud budou zachovány stávající podmínky a regresní funkce dobře vystihne budoucí 

vývoj tohoto ukazatele, mŧžeme předpokládat, že výnosy společnosti ACER 

INTERIER s.r.o. budou v roce 2012 dosahovat 20 642 tis. Kč. V grafu č. 3 jsou 

zobrazeny pŧvodní a vyrovnané hodnoty pomocí modifikovaného exponenciálního 

trendu, a prognóza pro rok 2012. 

 

 

Graf 3: Vyrovnání výnosů a prognóza 
(zdroj: firemní materiály, zpracování: vlastní) 

0

5

10

15

20

25

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 t

Výnosy - vyrovnání mod. exp. trendem a prognóza

y [mil. Kč]



32 

 

2.2.2 Náklady 

V případě společnosti ACER INTERIER s.r.o. má na celkové náklady největší vliv 

výkonová spotřeba, což jsou všechny nákupy a služby spojené přímo s výrobou a 

v druhé řadě osobní náklady, které reprezentují mzdy, výplaty společníkŧ apod. Nyní 

provedu analýzu celkových nákladŧ, k nimž se v další části práce vrátím a zanalyzuji 

jejich dílčí složky. 

Tabulka hodnot 

V tabulce č. 4 jsou ve třetím sloupci uvedeny hodnoty nákladŧ v tis. Kč v letech 2002 – 

2011. Ve čtvrtém sloupci jsou první diference v tis. Kč, vypočítány podle vzorce (1.3), 

které charakterizují nárŧst, respektive pokles, nákladŧ oproti předchozímu roku. 

Výpočet koeficientŧ rŧstu podle vzorce (1.5) udávající kolikrát náklady vzrostly, 

respektive poklesly, je v posledním sloupci tabulky. 

Tab. 4: Náklady 

(zdroj: firemní materiály, zpracování: vlastní) 

i t 𝑦𝑖  𝑑𝑖(𝑦)1  𝑘𝑖(𝑦) 

1 2002 44 - - 

2 2003 3087 3043 70,16 

3 2004 6664 3577 2,159 

4 2005 7336 672 1,101 

5 2006 11219 3883 1,53 

6 2007 14569 3350 1,299 

7 2008 14471 -98 0,994 

8 2009 18617 4146 1,287 

9 2010 17503 -1114 0,941 

10 2011 19895 2392 1,137 

 

Grafické znázornění 

V grafu č. 4 jsou znázorněny celkové náklady společnosti ACER INTERIER s.r.o. od 

roku 2002 do roku 2011 v milionech Kč. 
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Graf 4: Náklady 

(zdroj: firemní materiály, zpracování: vlastní) 

Zhodnocení dat a grafu 

Náklady podobně jako výnosy zaznamenávají ve většině let nárŧst, který se ovšem 

společnost ACER INTERIER s.r.o. snaží držet na nižší úrovni než výnosy pro kladný 

výsledek hospodaření. V roce 2008 se poprvé první diference nákladŧ snížila díky 

poklesu zakázek v dŧsledku ekonomické krize, který je ovšem patrný i ve výnosech. 

Další výraznější pokles nákladŧ lze spatřit v roce 2010. Ten ovšem plyne z velkého 

nárŧstu nákladŧ v roce 2009 (viz 8. řádek tab. č. 4), který je největší za sledované 

období, a to o téměř 4,2 mil. V roce 2010 se tedy náklady vracejí „do normálu“. Tento 

nárŧst nákladŧ je zapříčiněn částkou v nákladovém účtu pokut a penálů státním 

institucím, která mezi lety 2008 a 2009 vzrostla přibližně z 80 tisíc Kč na 1,8 mil. Kč. 

To se stalo v dŧsledku nestandardní uzávěrkové operace, kterou si společnost nepřeje 

blíže specifikovat. V dalším roce se částka na tomto účtu vrací zpět na přibližně 60 tisíc 

Kč. Z tohoto dŧvodu se tedy první diference v roce 2010 rovná tak malému číslu. 

Základní charakteristiky 

Prŧměr hodnot časové řady nákladŧ 𝑦  v prvním sloupci tabulky č. 5 a vypočítaný podle 

vzorce (1.1) je roven přibližně 11 340 tis. Kč a udává prŧměrné náklady za sledované 

období. Mŧžeme je porovnat s prŧměrnými výnosy v tabulce č. 2 z čehož je patrné, že 
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prŧměrně společnost ACER INTERIER s.r.o. vykazuje vyšší náklady než výnosy a to o 

160 tisíc Kč. 

Další charakteristikou je prŧměr prvních diferencí vypočítaný v druhém sloupci tabulky 

podle vzorce (1.4), který je roven hodnotě 2205,67 tis. Kč. I zde je patrné, že meziroční 

nárŧst nákladŧ je vyšší než u výnosŧ a to o 45 tisíc Kč. 

V posledním sloupci je pomocí vzorce (1.6) vypočtený prŧměrný koeficient rŧstu a je 

roven přibližně 1,97. Ukazuje, že ve sledovaném období se každý rok zvyšují náklady 

oproti předcházejícímu roku v prŧměru 1,97 krát. 

Tab. 5: Základní charakteristiky nákladů 

(zdroj: firemní materiály, zpracování: vlastní) 

𝑦  𝑑(𝑦)1
         𝑘(𝑦)       

11340,5 2205,67 1,9726 

 

Graf 5: První diference a průměr prvních diferencí nákladů 

(zdroj: firemní materiály, zpracování: vlastní) 

Určení trendu a vyrovnání časové řady 

První diference nákladŧ velice podobně jako výnosy kolísají kolem konstanty, ale ze 

stejného dŧvodu jako u výnosŧ, tedy kvŧli ekonomickým možnostem ukazatele, 

nepovažuji za přesné použít lineární funkci. V tabulce č. 6 podle vzorce (1.21) 

vypočtené indexy determinace nám opět s volbou funkce mnoho nepomohou. U všech 

funkcí je jimi shodně přibližně 96% rozptylu nákladŧ vysvětlitelné. Zaměřím se tedy na 
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analýzu grafu a ekonomické možnosti tohoto ukazatele při společnosti ACER 

INTERIER s.r.o. 

Tab. 6: Indexy determinace - Náklady 

𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑𝑜𝑣á 𝑓𝑢𝑛𝑘𝑐𝑒 𝐼2 

Lineární 0,9562 

Modifikovaná exp. 0,9687 

Gompertzova křivka 0,9699 

Logistická 0,9629 

 

Vzhledem k prudšímu nárŧstu ukazatele v letech 2006 a 2007 a ustálení v letech 2008 - 

2011 se nabízí křivka s S prŧběhem, tedy logistická, nebo Gompertzova. Přikláním se 

ale spíše ke Gompertzově křivce, jelikož je nesymetrická a k ukazateli i „těsněji 

přiléhá“. 

Gompertzova křivka je podle vzorce (1.20) dána předpisem: 

𝜼  𝒕 = 𝒆𝟏𝟎,𝟎𝟑−𝟐,𝟕𝟑∙𝟎,𝟕𝟐𝒕−𝟐𝟎𝟎𝟏
,          𝒕 = 𝟐𝟎𝟎𝟐, 𝟐𝟎𝟎𝟑, … 𝟐𝟎𝟏𝟏 

Odhady koeficientŧ byly vypočteny podle vzorcŧ (1.16), (1.17) a (1.18). Kde jako 

vysvětlovaná proměnná byla použita transformace 𝑦𝑖
∗ = 𝑙𝑛𝑦𝑖 . Pro podmínku dělitelnosti 

třemi byla vynechána stejně jako v případě výnosŧ historická hodnota z roku 2002, tedy 

𝒊 = 𝟏. 

Indexu determinace I
2
, je podle tabulky č. 3 roven přibližně 0,97, což znamená, že 

zvolená regresní funkce je pro vyrovnání dat vhodná a přibližně 97% rozptylu nákladŧ 

ve firmě se dá vysvětlit zvolenou regresní funkcí. 

Prognóza 

Pomocí zvolené funkce lze provézt prognózu vývoje nákladŧ v roce 2012. Predikci 

provedeme dosazením do vypočtené trendové funkce. 

𝜼  𝟐𝟎𝟏𝟐 = 𝒆𝟏𝟎,𝟎𝟑−𝟐,𝟕𝟑∙𝟎,𝟕𝟐𝟏𝟎
= 𝟐𝟎𝟓𝟕𝟓, 𝟏𝟗 
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Pokud budou zachovány stávající podmínky a regresní funkce dobře vystihne budoucí 

vývoj tohoto ukazatele, mŧžeme předpokládat, že náklady společnosti ACER 

INTERIER s.r.o. budou v roce 2012 dosahovat 20 575 tis. Kč. V grafu č. 6 jsou 

zobrazeny pŧvodní a vyrovnané hodnoty pomocí Gompertzovi křivky, a prognóza pro 

rok 2012. 

 

Graf 6: Vyrovnání nákladů a prognóza  

(zdroj: firemní materiály, zpracování: vlastní) 

 

2.2.3 Výsledek hospodaření za účetní období 

Výsledek hospodaření za účetní období reprezentuje rozdíl mezi veškerými výnosy a 

náklady společnosti, které jsem již v předchozích kapitolách analyzoval, a to i po 

zahrnutí daně s příjmu. 

Tabulka hodnot 

V tabulce č. 7 jsou ve třetím sloupci hodnoty výsledku hospodaření za účetní období v 

tis. Kč v letech 2002 – 2011. Ve čtvrtém sloupci jsou první diference v tis. Kč 

vypočítány podle vzorce (1.3). Výpočet koeficientŧ rŧstu podle vzorce (1.5) je ve 

sloupci posledním. 
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Tab. 7: Výsledek hospodaření za účetní období 

(zdroj: firemní materiály, zpracování: vlastní) 

i t 𝒚
𝒊
 𝒅𝒊(𝒚)

𝟏
 𝒌𝒊(𝒚) 

1 2002 -8,00 - - 

2 2003 -838,00 -830 104,7500 

3 2004 143,00 981 -0,1706 

4 2005 8,00 -135 0,0559 

5 2006 18,00 10 2,2500 

6 2007 455,00 437 25,2778 

7 2008 -515,00 -970 -1,1319 

8 2009 -1 329,00 -814 2,5806 

9 2010 43,00 1372 -0,0324 

10 2011 366 323 8,5116 

 

Grafické znázornění 

V grafu č. 7 jsou pomocí sloupcového grafu, znázorněny výsledky hospodaření 

společnosti ACER INTERIER s.r.o. v letech 2002 – 2011. Na vodorovné ose t jsou 

uvedeny jednotlivé roky a svislá osa y představuje hodnoty výsledku hospodaření v 

tisících Kč.  

 

 

 

Zhodnocení dat a grafu 

Výsledek hospodaření společnosti ACER INTERIER s.r.o. je v šesti sledovaných letech 

kladný a ve čtyřech záporný. V případě těchto záporných let jsou ovšem hodnoty 

Graf 7: Výsledek hospodaření za účetní období 

(zdroj: firemní materiály, zpracování: vlastní) 
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poměrně vyšší a tak lze soudit, že prŧměrně za sledované období se bude společnost 

pohybovat v záporných číslech.  

V roce 2003 je možné takto hluboký propad výsledku hospodaření vysvětlit změnou 

vedení ve společnosti a také celkového zaměření na jiný sortiment a s tím souvisejícím 

novým přístupem a nákupem nových technologií. V letech 2008 a 2009 měl záporný 

vliv na tento ukazatel nižší zájem spotřebitelŧ o služby a produkty společnosti a také již 

během analýzy nákladŧ zmíněný nárŧst na účtu pokut a penále v roce 2009. Nelze také 

opomenout, že v tomto roce vzrostly mzdové náklady téměř o 1,7 mil. Kč. Oproti roku 

2008 totiž vzrostla poptávka po službách a produktech společnosti ACER INTERIER 

s.r.o. a management na tuto skutečnost nepřipravený musel začít najímat poměrně velký 

počet brigádníkŧ a zaměstnancŧ na dohodu o provedení práce. V roce 2010 se již vrací 

hodnoty do kladných čísel a to je mimo jiné zpŧsobeno tím, že v roce 2009 byly 

v reakci na zmíněný velký počet brigádníkŧ nakoupeny nové stroje, čímž byl tento 

počet omezen. Ovšem i tato operace se ještě promítla do záporného výsledku 

hospodaření v roce 2009. 

Základní charakteristiky 

Prŧměr hodnot časové řady výsledku hospodaření 𝑦  v prvním sloupci tabulky č. 8 a 

vypočítaný podle vzorce (1.1) je podle očekávání roven zápornému číslu -165,7 tis. Kč 

a udává prŧměrný výsledek hospodaření za účetní období za sledované období.  

Prŧměr prvních diferencí vypočítaný v druhém sloupci tabulky podle vzorce (1.4) je 

roven hodnotě 41,5 tis. Kč. Udává, že hodnota výsledku hospodaření se za jednotkový 

časový interval se změnila o 41,5 tis. Kč. 

V posledním sloupci je pomocí vzorce (1.6) vypočtený prŧměrný koeficient rŧstu a je 

roven přibližně -1,53. Ukazuje, že ve sledovaném období se každý rok výsledek 

hospodaření zmenšuje oproti předcházejícímu roku v prŧměru 1,53 krát. V tomto 

případě, kdy hodnoty ukazatele nemají monotónní vývoj a kolísají kolem určité 

hodnoty, interpretace těchto základních charakteristik však nemá příliš velkou 

informační hodnotu. 
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Tab. 8: Základní charakteristiky výsledku hospodaření 

(zdroj: firemní materiály, zpracování: vlastní) 

𝒚  𝒅(𝒚)𝟏
          𝒌(𝒚)       

-165,7 41,555 -1,53 

Určení trendu a vyrovnání časové řady 

Určení trendu v tomto případě nelze jednoznačně provést. V grafu č. 7 tohoto ukazatele 

není patrný žádný trend a velikost ukazatele je relativně dosti závislá na rozhodnutí 

managementu.    

Prognóza 

V případě tohoto ukazatele lze jen odhadnout jeho přibližnou hodnotu. A to buď na 

základě vypočteného prŧměru, který se rovná -165,7 tisíc Kč, nebo pomocí již 

provedených analýz a prognóz hodnot výnosŧ a nákladŧ v kapitolách 2.2.1 a 2.2.2. 

Prognóza hodnoty výnosŧ byla stanovena na 20 642,46 tisíc Kč a u nákladŧ 20 575,19 

tisíc Kč. Jejich rozdíl, který činí 67,27 tisíc Kč lze považovat za spíše pravděpodobnější 

přibližnou možnou hodnotu výsledku hospodaření společnosti ACER INTERIER s.r.o. 

v roce 2012. 

2.3 Nákladové ukazatele 

V této části práce se zaměřím na analýzu jednotlivých složek nákladŧ, které byly 

souhrnně analyzované v kapitole 2.2.2. Zatímco data z předchozích kapitol byla 

převzata z výkazu zisku a ztrát dostupného v obchodním rejstříku, data pro tuto kapitolu 

jsou získána z interního účetního systému společnosti ACER INTERIER s.r.o. 

Abych se zaměřil na nákladové ukazatele, které mají na chod společnosti největší vliv, 

provedu u každého nákladového účtu součet za roky 2003-2011 a zanalyzuji jen ty 

s největším obsahem peněz. 

Nákladové ukazatele navíc rozdělím na výrobní a nevýrobní, a z každé této skupiny 

provedu analýzu pro dva nejvýznamnější. 
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2.3.1 Nákladové ukazatele výrobní 

Do této kategorie spadají všechny nákladové položky, které přímo souvisí s výrobou, 

tedy jsou nutné k tomu, aby byla zakázka provedena a předána. V tabulce č. 9 jsou 

výrobní náklady seřazeny podle součtu za sledované roky sestupně. 

V posledním řádku tabulky je souhrn ostatních výrobních nákladŧ, u kterých byl součet 

za roky 2003 - 2011 menší než 800 000 Kč. Pro účel práce nejsou dŧležité, ale pro 

úplnost v procentuálním porovnání v koláčovém grafu jsou uvedeny. 

Tab. 9: Výrobní náklady 2003-2011 

(zdroj: firemní materiály, zpracování: vlastní) 

Náklady součet  2003-2011 *Kč+ 

Spotřeba materiálu na výrobu 39 330 078,59 

Ostatní služby - pomocné práce 17 059 317,36 

Prodané zboží - nákup zboží k zakázkám 5 035 788,77 

Spotřeba materiálu PHM (nafta,benzin) 2 938 604,44 

Spotřeba materiálu nářadí, pracovní pomůcky 2 056 196,21 

Ostatní služby - subdodávky 2 019 971,17 

Ostatní služby - přepravné 869 025,38 

Spotřeba energie - elektřina 847 932,50 

Opravy a udržování 810 005,07 

Ostatní výrobní náklady 1 943 066,92 

 

V grafu č. 8 jsou hodnoty těchto ukazatelŧ přehledně zobrazeny v koláčovém grafu. 

Největší podíl na všech výrobních nákladech má spotřeba materiálu na výrobu (54%) 

a ostatní služby - pomocné práce (23%). 
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2.3.1.1 Spotřeba materiálu na výrobu 

Tento ukazatel je pro společnost ACER INTERIER s.r.o. stěžejní. Představuje náklady 

na materiál, který je spotřebován při tvorbě zakázky a za všechny sledované roky je 

tento ukazatel finančně nejobjemnější. Součet hodnot na tomto účtu od roku 2003 do 

roku 2011 činí téměř 40 milionŧ Kč. 

Tabulka hodnot 

V tabulce č. 10 jsou ve třetím sloupci uvedeny hodnoty spotřeby materiálu na výrobu v 

Kč v letech 2003 – 2011. Ve čtvrtém sloupci jsou první diference v Kč a vypočítány 

podle vzorce (1.3), které charakterizují nárŧst, respektive pokles spotřeby materiálu 

oproti předchozímu roku. Výpočet koeficientŧ rŧstu podle vzorce (1.5) udávající 

kolikrát spotřeba materiálu vzrostla, respektive poklesla, je v posledním sloupci tabulky. 
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Graf 8: Procentuální porovnání výrobních nákladů 

(zdroj: firemní materiály, zpracování: vlastní) 
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Tab. 10: Spotřeba materiálu 

(zdroj: firemní materiály, zpracování: vlastní) 

i t 𝒚𝒊 𝒅𝒊(𝒚)𝟏  𝒌𝒊(𝒚) 

1 2003 1 353 666 - - 

2 2004 3 089 060 1735394 2,2820 

3 2005 3 155 320 66260 1,0215 

4 2006 4 131 040 975720 1,3092 

5 2007 4 770 552 639512 1,1548 

6 2008 4 549 013 -221539 0,9536 

7 2009 4 684 326 135313 1,0297 

8 2010 6 231 846 1547520 1,3304 

9 2011 7 365 251 1133405 1,1819 

 

Grafické znázornění 

V grafu č. 9 je znázorněna spotřeba materiálu na výrobu společnosti ACER INTERIER 

s.r.o. od roku 2003 do roku 2011 v milionech Kč. 

 

Graf 9: Spotřeba materiálu na výrobu 

 (zdroj: firemní materiály, zpracování: vlastní) 

Zhodnocení dat a grafu 

Ukazatel spotřeby materiálu na výrobu téměř každým rokem narŧstá. Pokles v letech 

2008 a 2009 se promítl zatím do všech předchozích ukazatelŧ a byl patřičně 

okomentován. Z dříve zmíněných příčin má na tento ukazatel vliv hlavně snížení 
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poptávky po službách a produktech společnost ACER INTERIER s.r.o., za jejíž příčinu 

mŧžeme považovat začátek ekonomické krize. 

Základní charakteristiky 

Prŧměr hodnot časové řady spotřeby materiálu na výrobu 𝑦  v prvním sloupci tabulky č. 

11 a vypočítaný podle vzorce (1.1) je roven přibližně 4 370 tis. Kč a udává prŧměrnou 

spotřebu materiálu za sledované období. 

Podle prŧměru prvních diferencí vypočítaného v druhém sloupci tabulky podle vzorce 

(1.4) rostou hodnoty spotřebovaného materiálu oproti předchozímu období prŧměrně o 

751,45 tisíc Kč. 

Poslední charakteristikou je v posledním sloupci pomocí vzorce (1.6) vypočtený 

prŧměrný koeficient rŧstu a ukazuje, že ve sledovaném období se každý rok zvyšuje 

spotřeba výrobního materiálu oproti předcházejícímu roku v prŧměru 1,23 krát. 

Tab. 11: Základní charakteristiky spotřeby materiálu na výrobu 

(zdroj: firemní materiály, zpracování: vlastní) 

𝒚  𝒅(𝒚)𝟏
          𝒌(𝒚)       

4370 751,45 1,2358 

 

Graf 10: První diference a průměr prvních diferencí nákladů na výrobní materiál 

(zdroj: firemní materiály, zpracování: vlastní) 
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Určení trendu a vyrovnání časové řady 

I když hodnoty tohoto ukazatele mají téměř lineární nárŧst, z hlediska ekonomické 

interpretace bude velmi těžké najít vhodnou regresní funkci pro vyrovnání dat. Pokud 

pomineme propad hodnot v letech 2008 a 2009, který byl zapříčiněn známými 

okolnostmi, mŧžeme pomocí lineární funkce provést jen přibližné vyrovnání hodnot 

ukazatele. Jak bylo řečeno v teoretické části, regresní přímku použijeme tehdy, chceme-

li jen orientačně určit směr vývoje časové řady. V případě tohoto ukazatele chci tento 

orientační trend stanovit z toho dŧvodu, že se jedná o nejvýznamnější složku všech 

nákladŧ společnosti a stanovit tak alespoň přibližný odhad. 

Koeficienty regresní přímky vypočteme podle (1.11) a samotná regresní přímka je podle 

vzorce (1.13) dána předpisem: 

𝜼  𝒕 = 𝟏𝟐𝟗𝟎𝟕𝟖𝟒, 𝟕𝟐 + 𝟔𝟏𝟓𝟖𝟒𝟒, 𝟖𝟎 ∙ (𝒕 − 𝟐𝟎𝟎𝟐),        𝒕 = 𝟐𝟎𝟎𝟑, 𝟐𝟎𝟎𝟒, … 𝟐𝟎𝟏𝟏 

Index determinace v případě zvolené funkce je roven 0,8974. I při tomto orientačním 

určení vývoje je téměř 90% rozptylu hodnot tohoto ukazatele reprezentováno touto 

funkcí. 

Prognóza 

Dosazením dalšího roku do vypočtené funkce provedeme orientační prognózu spotřeby 

výrobního materiálu: 

𝜼  𝟐𝟎𝟏𝟐 = 𝟏 𝟐𝟗𝟎 𝟕𝟖𝟒, 𝟕𝟐 + 𝟔𝟏𝟓 𝟖𝟒𝟒, 𝟖𝟎 ∙ 𝟏𝟎 = 𝟕 𝟒𝟒𝟗 𝟐𝟑𝟐, 𝟕𝟒𝟔 

Spotřeba materiálu by se tedy mohla v dalším roce rovnat přibližně hodnotě 7,45 

milionŧ Kč. Vyrovnání dat je zobrazeno v grafu č. 11. 
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Graf 11: Vyrovnání spotřeby materiálu na výrobu a prognóza  

(zdroj: firemní materiály, zpracování: vlastní) 

 

2.3.1.2 Ostatní služby - pomocné práce 

Tato položka v analytických účtech reprezentuje služby, které byly pro realizaci 

zakázky poskytnuty externími společnostmi a zaplaceny společností ACER INTERIER 

s.r.o. Jinými slovy jedná se o živnostníky, kteří dodali jako službu jen svoji práci bez 

dalšího materiálu. Nesmíme ale zaměnit s účtem ostatní služby - subdodávky, do nichž 

spadá právě totéž, ovšem včetně materiálu na který ACER INTERIER s.r.o. nemá 

kapacity (položení podlahy, vymalování, elektrické instalace, atd.). 

Tabulka hodnot 

V tabulce č. 12 jsou ve třetím sloupci uvedeny hodnoty pomocných prací v Kč v letech 

2003 – 2011. Ve čtvrtém sloupci jsou první diference v Kč a vypočítány podle vzorce 

(1.3), které charakterizují nárŧst, respektive pokles spotřeby materiálu oproti 

předchozímu roku. Výpočet koeficientŧ rŧstu podle vzorce (1.5) udávající kolikrát 

spotřeba materiálu vzrostla, respektive poklesla, je v posledním sloupci tabulky. 
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Tab. 12: Ostatní služby - pomocné práce 

(zdroj: firemní materiály, zpracování: vlastní) 

 

i t 𝑦𝑖  𝑑𝑖(𝑦)1  𝑘𝑖(𝑦) 

1 2003 698155 - - 

2 2004 1281354 583199 1,8353 

3 2005 1355465 74111 1,0578 

4 2006 2111425 755960 1,5577 

5 2007 2815373 703947 1,3334 

6 2008 1858110 -957262 0,6600 

7 2009 1863317 5207 1,0028 

8 2010 2178034 314717 1,1689 

9 2011 2898082 720047 1,3306 

 

Grafické znázornění 

V grafu č. 12 jsou znázorněny náklady na pomocné práce od roku 2003 do roku 2011 

v tisících Kč. 

 

Graf 12: Ostatní služby - pomocné práce 

(zdroj: firemní materiály, zpracování: vlastní) 

Zhodnocení dat a grafu 

Při pohledu na graf je v tomto případě obzvláště patrný dopad ekonomické krize na 

středně velké firmy a živnostníky. V letech 2008 a 2009 byl počet zakázek tak malý, že 

finance, společností vložené do práce externích firem, poklesly téměř o 1 milion Kč. 

(Tab. 12, 6. řádek). V tabulce č. 12 je dále zajímavé, že hodnoty prvních diferencí, které 
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se v době „před krizí“ pohybují kolem 700 tisíc Kč, se v roce 2011 vrátili do této 

víceméně standardní situace. 

Základní charakteristiky 

Prŧměr hodnot časové řady pomocných prací 𝑦  v prvním sloupci tabulky č. 13 je 

vypočítaný podle vzorce (1.1). Je roven přibližně 1 895 tis. Kč a udává prŧměrné 

náklady na pomocné práce za sledované období. 

Podle prŧměru prvních diferencí vypočítaného v druhém sloupci tabulky dle vzorce 

(1.4), rostou hodnoty nákladŧ na pomocné práce oproti předchozímu roku prŧměrně o 

274 tisíc Kč. 

V posledním sloupci je pomocí vzorce (1.6) vypočtený prŧměrný koeficient rŧstu a 

ukazuje, že ve sledovaném období se každý rok zvyšují náklady na pomocné práce 

oproti předcházejícímu roku v prŧměru 1,19 krát. 

Tab. 13: Základní charakteristiky pomocných prací 

(zdroj: firemní materiály, zpracování: vlastní) 

𝑦  𝑑(𝑦)1
         𝑘(𝑦)       

1 895 480 274 991 1,1947 

 

Určení trendu a vyrovnání časové řady 

V případě časové řady nákladŧ na pomocné práce nemá smysl tyto data vyrovnávat, 

jelikož v nich není patrný žádný trend. Mŧžeme pouze uvažovat, jak bylo v kapitole 

zhodnocení dat a grafu řečeno, že se hodnota prvních diferencí tohoto nákladového 

ukazatele vrátila na „předkrizový“ meziroční přírŧstek kolem 700 tisíc Kč. 

Nelze tedy provést prognózu jako takovou, ale na základě ekonomické situace, a to jak 

obecné tak situace společnosti ACER INTERIER s.r.o., lze soudit, že nárŧst bude 

pokračovat podobným tempem. Netroufám si uvést přibližnou hodnotu ukazatele, ale 

hodnota 𝑑𝑖(𝑦)1  pro rok 2012 dle mého názoru zŧstane kladná. 
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2.3.2 Nákladové ukazatele nevýrobní 

V této kategorii jsou obsaženy veškeré nákladové položky, které nesouvisí přímo s 

výrobou. Lze s nadsázkou říci, že zakázku jako takovou by bylo i bez těchto položek 

možné realizovat. V tabulce č. 14 jsou nevýrobní náklady seřazeny podle součtu částek 

na účtu ve sledovaném období sestupně. V posledním řádku tabulky je souhrn ostatních 

nevýrobních nákladŧ, u kterých byl součet za roky 2003 - 2011 menší než 600 000 Kč. 

Pro potřeby této práce není nutné se jimi zaobírat, ale pro úplnost v procentuálním 

porovnání jsou uvedeny. 

Tab. 14: Nevýrobní náklady 

(zdroj: firemní materiály, zpracování: vlastní) 

 

Nevýrobní náklady součet 2003-2011 

Mzdové náklady    17 112 346,00     

Ostatní služby - nájemné      5 400 986,70     

Zákonné sociální pojištění      5 386 452,00     

Ostatní služby - úklid, ošetření      1 981 908,36     

Příjmy společníků a členů družstva      1 698 774,03     

Ostatní služby - telefon, poštovné      1 241 240,43     

Ostatní služby - leasing linka      1 172 600,27     

Cestovné      1 065 846,91     

Spotřeba materiálu režie, kancelářské potřeby         835 402,79     

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku         612 810,48     

Ostatní nevýrobní náklady      2 497 991,23     

 

V grafu č. 13 jsou hodnoty těchto ukazatelŧ přehledně zobrazeny v koláčovém grafu. 

Největší podíl na všech nevýrobních nákladech mají mzdové náklady (44%). Téměř 

shodný podíl mají na druhém a třetím místě ostatní služby - nájemné (14%) a zákonné 

sociální pojištění (14%). Protože zákonné sociální pojištění bude jistě kopírovat 

ukazatel mzdových nákladŧ, nebudu se jím podrobně zabývat a zaměřím se na nájemné. 
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Graf 13: Procentuální porovnání nevýrobních nákladů 
(zdroj: firemní materiály, zpracování: vlastní) 

2.3.2.1 Mzdové náklady 

Nejobsáhlejší položka nevýrobních nákladŧ sice nedosahuje takové velikosti jako 

spotřeba materiálu u výrobních nákladŧ (40 mil. Kč), ale se svými 17 mil. Kč je 

srovnatelná s již analyzovanými pomocnými pracemi, které jsou, co se týče objemu 

financí, na druhém místě ve výrobních nákladech. V ukazateli mzdových nákladŧ jsou 

zahrnuty platy všem pracovníkŧm a brigádníkŧm mimo platŧ společníkŧ. Ty jsou 

zobrazeny v samostatné položce, kterou je možné najít v tabulce č. 14. 

Tabulka hodnot 

V tabulce č. 15 jsou ve třetím sloupci uvedeny hodnoty mzdových nákladŧ v Kč v 

letech 2003 – 2011. Ve čtvrtém sloupci jsou první diference v Kč a vypočítány podle 

vzorce (1.3), které charakterizují nárŧst, respektive pokles mzdových nákladŧ oproti 

předchozímu roku. Výpočet koeficientŧ rŧstu podle vzorce (1.5) udávající kolikrát 

mzdové náklady vzrostly, respektive poklesly, je v posledním sloupci tabulky. 
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Tab. 15: Mzdové náklady 

(zdroj: firemní materiály, zpracování: vlastní) 

i t 𝑦𝑖  𝑑𝑖(𝑦)1  𝑘𝑖(𝑦) 

1 2003 226266 - - 

2 2004 596882 370616 2,6380 

3 2005 978365 381483 1,6391 

4 2006 1099264 120899 1,1236 

5 2007 1739060 639796 1,5820 

6 2008 2126777 387717 1,2229 

7 2009 3873280 1746503 1,8212 

8 2010 3513898 -359382 0,9072 

9 2011 2958554 -555344 0,8420 

 

Grafické znázornění 

Graf č. 14 znázorňuje mzdové náklady společnosti ACER INTERIER s.r.o. od roku 

2003 do roku 2011 v tisících Kč. 

 

Graf 14: Mzdové náklady 

(zdroj: firemní materiály, zpracování: vlastní) 

Zhodnocení dat a grafu 

Ukazatel mzdových nákladŧ v letech 2003 - 2008 téměř lineárně narŧstá a první 

diference se pohybují v řádech stovek tisíc Kč. V roce 2009, ale dochází k velkému 

nárŧstu o 1,7 mil. Kč., který byl zpŧsoben snahou managementu vyrovnat ztrátu 

z předchozího roku. Vedení firmy se snažilo využít zvýšeného zájmu na trhu a 
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reagovalo na více zakázek. Paradoxně mělo ale toto dopad na zvýšení nákladŧ při 

nevelkému objemu výnosŧ. Znamenalo to totiž doplnit kapacity zaměstnancŧ 

brigádníky, kteří nemusí vždy podávat výkon srovnatelný se stálými pracovníky, ale 

musí být vždy zaplaceni. 

Situaci v roce 2009 vystihuje v kapitole 2.2.3 výsledek hospodaření společnosti, který 

se dostal na nejvyšší zápornou hodnotu a to -1,3 mil. Kč. Když vezmeme v potaz vliv 

tohoto ukazatele, který má v tomto roce hodnotu 3,8 mil Kč oproti 2,1 mil. Kč v roce 

minulém, je to velmi podstatná položka. 

Na tuto špatnou situaci se mzdovými náklady se vedení společnosti rozhodlo reagovat 

již vhodnějším zpŧsobem, kterým je nákup nových technologií. Jak je v grafu patrné, od 

doby kdy vedení společnosti aplikuje tuto metodu, mzdové náklady registrují pokles. 

Základní charakteristiky 

Prŧměr hodnot časové řady mzdových nákladŧ 𝑦  v prvním sloupci tabulky č. 16. Je 

vypočtený podle vzorce (1.1) a je roven přibližně 1,9 mil. Kč a udává prŧměrné mzdové 

náklady za sledované období. 

Prŧměr prvních diferencí vypočítaný v druhém sloupci tabulky podle vzorce (1.4) 

udává, že hodnoty mzdových nákladŧ rostou oproti předchozímu období prŧměrně o 

341,5 tisíce Kč. 

V posledním sloupci je pomocí vzorce (1.6) vypočtený prŧměrný koeficient rŧstu. Ten 

vyrovnává skoky v roce 2009 a následujících letech. Ve sledovaném období se tedy 

každý rok prŧměrně zvyšuje hodnota mezd oproti předcházejícímu roku 1,37 krát. 

Tab. 16: Základní charakteristiky mzdových nákladů 

(zdroj: firemní materiály, zpracování: vlastní) 

𝑦  𝑑(𝑦)1
         𝑘(𝑦)       

1 901 371 341 536 1,3790 
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Určení trendu a vyrovnání časové řady 

Pokud bych měl určit trend do roku 2008, bylo by to poměrně snadné, ale chybné. 

Počátek krize v roce 2008 ukázal, jak velký vliv na tento ukazatel má rozhodování 

vedení společnosti o počtu zaměstnancŧ. S přihlédnutím na kapitolu zhodnocení dat a 

grafu tohoto ukazatele, je patrný špatný zásah managementu v roce 2009 a dále vhodně 

zvolená strategie v následujících letech. Na základě tohoto nelze určit trend a ani 

přibližnou hodnotu mzdových nákladŧ pro další rok. 

2.3.2.2 Ostatní služby - nájemné 

Nájemné je druhou nejvyšší položkou nevýrobních nákladŧ. Nejvyšší podíl na nájmu 

společnosti ACER INTERIER s.r.o. mají výrobní prostory v Brně-Juliánově a kancelář 

v sídle společnosti v Brně na ulici Špitálka. Méně významnou položkou jsou malé 

venkovní plochy například pro parkování vozidel, nebo drobné skladování. 

Tabulka hodnot 

V tabulce č. 17 jsou ve třetím sloupci uvedeny stavy účtu nájmu v Kč ke konci let 2003 

– 2011. Ve čtvrtém sloupci jsou první diference v Kč a vypočítány podle vzorce (1.3). 

Výpočet koeficientŧ rŧstu podle vzorce (1.5) je ve sloupci posledním. 

Tab. 17: Nájemné 

(zdroj: firemní materiály, zpracování: vlastní) 

i t 𝑦
𝑖
 𝑑𝑖(𝑦)

1
 𝑘𝑖(𝑦) 

1 2003 220 950 - - 

2 2004 364 315 143365 1,6489 

3 2005 375 358 11042 1,0303 

4 2006 533 343 157984 1,4209 

5 2007 694 225 160882 1,3016 

6 2008 762 864 68639 1,0989 

7 2009 797 332 34468 1,0452 

8 2010 839 464 42132 1,0528 

9 2011 813 136 -26328 0,9686 
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Grafické znázornění 

V grafu č. 15 jsou pomocí sloupcového grafu pro vizuální zhodnocení ukazatele 

znázorněny stavy účtu nájmu v Kč ke konci let v letech 2003 – 2011. 

 

 

 

Na vodorovné ose t jsou uvedeny jednotlivé roky a svislá osa y představuje hodnoty 

zaplaceného nájemného v tisících Kč. 

Zhodnocení dat a grafu 

Množství financí investovaných do nájemného každým rokem stoupá, a to hlavně díky 

všeobecnému rŧstu cen nájemného. Větší „skoky“ v letech 2006 a 2007 jsou zpŧsobeny 

expanzí firmy a s tím spojenou potřebou nových prostor pro výrobu. V posledních 

letech (2008 - 2010) se dá říci, že tento ukazatel vlastně kopíruje cenu nájemného 

v lokalitě Brno - město, protože společnost si v těchto letech nenajímala žádné nové 

prostory. Mírný pokles v roce 2011 zapříčinilo vypovězení jedné části výrobní haly, což 

bylo ale téměř vyrovnáno nárŧstem ceny nájemného oproti předchozímu roku. 
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Základní charakteristiky 

Prŧměr hodnot časové řady nájmu 𝑦  v prvním sloupci tabulky č. 18 a vypočítaný podle 

vzorce (1.1) je roven přibližně 600 tis. Kč a udává prŧměrnou hodnotu částky 

investované do nájmu za sledované období. 

Prŧměr prvních diferencí vypočítaný v druhém sloupci tabulky podle vzorce (1.4), který 

je roven hodnotě 74 tis. Kč. Ve sledovaném období tedy roste velikost nájemného každý 

rok v prŧměru o 74 tis. Kč. 

Ve třetím sloupci je pomocí vzorce (1.6) vypočtený prŧměrný koeficient rŧstu a je 

roven 1,177. Ukazuje, že ve sledovaném období se každý rok zvyšuje nájemné oproti 

předcházejícímu roku v prŧměru 1,17 krát. 

Tab. 18: Základní charakteristiky nájemného 
(zdroj: firemní materiály, zpracování: vlastní) 

𝑦  𝑑(𝑦)1
         𝑘(𝑦)       

600109,6 74023,3 1,177 

 

 

Graf 16: První diference a průměr prvních diferencí nájemného 

(zdroj: firemní materiály, zpracování: vlastní) 

Určení trendu a vyrovnání časové řady 

Při pohledu na graf je patrný prudší nárŧst v letech 2006 a 2007 a ustálení hodnoty 

ukazatele v dalších letech. Lineární funkci mŧžeme vyloučit, protože v tomto případě 

by proložení regresní přímkou i ve smyslu orientačním nemělo žádný smysl. Po vizuální 

analýze grafu by dávalo smysl proložení ukazatele S-křivkou, tedy gompertzovou 
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křivkou, nebo logistickým trendem. Podle tabulky č. 19 dosahují tyto funkce i poměrně 

velké hodnoty indexu determinace vypočteného podle vzorce (1.21). 

Tab. 19: Indexy determinace - Nájemné 

𝑇𝑟𝑒𝑛𝑑𝑜𝑣á 𝑓𝑢𝑛𝑘𝑐𝑒 𝐼2 

Modifikovaná exp. 0,9297 

Gompertzova křivka 0,9578 

Logistická 0,9692 

Nabízí se zde ale možnost nebrat v potaz prvotní historické hodnoty ukazatele nákladŧ 

na nájem, kdy ještě společnost nebyla na trhu dostatečně „ukotvena“ a její pozice byla 

velmi nestabilní. Použili bychom tedy hodnoty od roku 2006 do roku 2011. Tyto 

hodnoty již nemají pro dříve vybrané funkce charakteristický esovitý prŧběh a pro jejich 

vyrovnání je tedy vhodnější zvolit modifikovaný exponenciální trend. 

Modifikovaný exponenciální trend je podle vzorce (1.14) po dosazení hodnot dán 

předpisem: 

𝜼  𝒕 = 𝟖𝟒𝟒𝟎𝟕𝟐, 𝟑𝟑 − 𝟓𝟕𝟐𝟐𝟑𝟗, 𝟕𝟖 ∙ 𝟎, 𝟓𝟐𝟕𝟏𝒕−𝟐𝟎𝟎𝟓,          𝒕 =  𝟐𝟎𝟎𝟔, … 𝟐𝟎𝟏𝟏 

Odhady koeficientŧ byly vypočteny podle vzorcŧ (1.16), (1.17) a (1.18). Aby byla 

zachována podmínka dělitelnosti třemi, pracovali jsme s hodnotami z let 2006 -2011 

podle tabulky č. 17 pro i = 4...9. 

Index determinace I
2 

, vypočtený podle (1.21), je roven 0,9771. Což v tomto případě 

vykazuje poměrně dobře zvolenou funkci, a že přibližně 97,7% rozptylu ceny 

nájemného se dá vysvětlit zvolenou regresní funkcí. 

Prognóza 

Pomocí zvolené funkce lze provézt prognózu vývoje ceny nájmŧ společnosti ACER 

INTERIER s.r.o. v roce 2012. Predikci provedeme dosazením do vypočtené trendové 

funkce. 

𝜼  𝒕 = 𝟖𝟒𝟒𝟎𝟕𝟐, 𝟑𝟑 − 𝟓𝟕𝟐𝟐𝟑𝟗, 𝟕𝟖 ∙ 𝟎, 𝟓𝟐𝟕𝟏𝟐𝟎𝟏𝟐−𝟐𝟎𝟎𝟓 = 𝟖𝟑𝟕𝟔𝟎𝟔, 𝟐 
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Pokud budou zachovány stávající podmínky a regresní funkce dobře vystihne budoucí 

vývoj tohoto ukazatele, mŧžeme předpokládat, že náklady na nájemné společnosti 

ACER INTERIER s.r.o. budou v roce 2012 dosahovat 837,6 tis. Kč. V grafu č. 17 jsou 

zobrazeny pŧvodní a vyrovnané hodnoty pomocí modifikovaného exponenciálního 

trendu, a prognóza pro rok 2012. 

Pokud se podíváme na předpovězenou hodnotu, dokresluje nám vhodnost zvolené 

funkce. Logicky totiž dojde v dalším roce opět k nárŧstu ceny nájmu, ovšem pouze 

pokud se společnost nerozhodne vypovědět smlouvu na určité prostory. 

 

Graf 17: Vyrovnání nájemného a prognóza 
(zdroj: firemní materiály, zpracování: vlastní) 
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3 Zhodnocení cílů práce 

Nyní se zaměřím na vyhodnocení veškerých informací a poznatkŧ, které jsem během 

zpracování práce obdržel a zda jsem dosáhl cílŧ stanovených na začátku práce. 

a) Zobrazení současné hospodářské situace společnosti na základě analýzy 

ukazatelů výnosů, nákladů a výsledku hospodaření za účetní období a jejich 

případná prognóza na další rok. 

V prvních kapitolách práce jsem provedl seznámení se společností a její ekonomickou 

situací pomocí třech základních ukazatelŧ výkazu zisku a ztrát. 

 Výnosy 

Zjistil jsem, že výnosy mají během sledovaného období rostoucí tendenci s mírným 

poklesem ke konci tohoto období. Na základě vypočtené trendové funkce jsem usoudil, 

že hodnota tohoto ukazatele v následujícím roce se bude pravděpodobně pohybovat 

kolem 20 mil. 642 tisíc Kč. 

 Náklady 

Ukazatel nákladŧ během sledovaného období téměř kopíruje výnosy s mírnou 

odchylkou. Po zdŧvodněné úvaze jsem ho ale proložil odlišnou křivkou a jeho 

předpokládanou hodnotu jsem stanovil na 20 mil. 575 tisíc Kč.  

 Výsledek hospodaření za účetní období 

Tento ukazatel se na první pohled pohybuje nahodile a není možné jej vyrovnat žádnou 

funkcí. Jelikož je ale definován jako rozdíl výnosŧ a nákladŧ, tak jsem na základě 

předpovězených hodnot těchto dvou ukazatelŧ předpověděl jeho alespoň přibližnou 

budoucí hodnotu, která činí 67 tisíc Kč. 

b) Porovnání jednotlivých dílčích složek nákladů z hlediska jejich významnosti a 

vlivu na chod společnosti. 

Zjistil jsem, že největší podíl na všech výrobních nákladech má spotřeba materiálu na 

výrobu (54%) a ostatní služby - pomocné práce (23%). 
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U nevýrobních nákladŧ mají největší význam mzdové náklady (44%) a na dalším místě 

nájemné (14%). 

c) Analýza vybraných dílčích složek nákladů a případné stanovení prognózy na 

další rok. 

 Spotřeba materiálu 

V tomto případě jsem nenalezl žádnou „těsnou“ trendovou funkci, ale z dŧvodu 

významnosti tohoto ukazatele jsem alespoň pomocí regresní přímky stanovil orientační 

hodnotu na následující rok a to 7 mil. 450 tisíc Kč. 

 Ostatní služby – pomocné práce 

Hodnota tohoto ukazatele závisí ve velké míře na ochotě managementu podílet se na 

zakázkách, které není schopen v plné míře zajistit firma sama. Nenalezl jsem vhodnou 

funkci, ale uvažuji kladný přírŧstek oproti předcházejícímu období. 

 Mzdové náklady 

Mzdové náklady u střední společnosti jakou je ACER INTERIER s.r.o. jsou velice 

ovlivněny rozhodnutím managementu o počtu zaměstnancŧ, a podobně, jako tomu je u 

pomocných prací, závisí na tom, zda management příjme případnou prestižní zakázku i 

za cenu zvýšení mzdových nákladŧ. U tohoto ukazatele jsem nestanovil trend ani 

předpokládanou hodnotu v dalším období. 

 Nájemné 

V případě nájemného byl patrný trend již při pohledu na grafické zobrazení. Pro 

zpřesnění odhadu jsem vypustil historické hodnoty a ukazatel proložil rostoucí 

exponenciálou se snižujícím se přírŧstkem vzhledem předcházejícím obdobím. Odhad 

budoucí hodnoty jsem stanovil na 837 tisíc Kč. 

d) Posouzení vhodnosti aplikace této statistické analýzy. 

U pěti ze sedmi vybraných nejvýznamnějších ukazatelŧ společnosti ACER INTERIER 

s.r.o. jsem nalezl vhodnou funkci nebo stanovil prognózu. Je tedy možné říci, že 

statistické metody pro stanovení prognózy je možné u společnosti ACER INTERIER 
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s.r.o. aplikovat alespoň do jisté míry. Pomocí těchto metod jsem především vytvořil 

ucelený přehled nejvýznamnějších nákladových položek, který spolu s komentářem 

stručně vysvětluje negativní a pozitivní vývoj těchto ukazatelŧ. 
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4 Program „AI časové řady“ 

Pomocí tohoto přiloženého programu byly provedeny všechny výpočty obsažené v této 

práci a vygenerovány grafy s trendovými funkcemi a prognózou.  

Stručný popis obsluhy programu: 

1) uživatel zadá počáteční rok celého období 

2) vloží všechny hodnoty ukazatele 

3) zvolí požadovanou trendovou funkci 

 

Obr. 3: Program "AI časové řady" tabulka 

 

Obr. 4: Program "AI časové řady" graf 

Program vygeneruje tabulku s prvními diferencemi, koeficienty rŧstu a jejich 

prŧměrnými hodnotami. Na základě zvolené funkce pak vypočte její rovnici, index 

determinace a předpoví hodnotu na jeden následující rok a vše zobrazí v grafu. 
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Závěr 

Výstupem této bakalářské práce je ucelený přehled analýzy nejvýznamnějších 

nákladových ukazatelŧ společnosti ACER INTERIER s.r.o. Každý ukazatel je graficky 

zobrazen, jsou popsány příčiny veškerých jeho výkyvŧ a vyčísleny diference a rŧstové 

koeficienty mezi jednotlivými sledovanými obdobími. Na závěr, pokud to bylo možné, 

jsou hodnoty ukazatele proloženy vhodnou trendovou funkcí, na jejímž základě je 

provedena prognóza na jeden následující rok. Veškeré tyto výpočty byly prováděny 

v programu „AI časové řady“, který je přiložen na CD. 

Je ovšem potřeba dbát na skutečnost, že všechny předpovědi jsou jen výsledkem 

matematicko-statistických výpočtŧ a nelze tedy předpovědět změny zpŧsobené tržně 

hospodářskými náhodnými vlivy. 

Management společnosti ACER INTERIER s.r.o. nemá v současné době žádný nástroj, 

pomocí kterého by bylo možné náklady strukturovaně zobrazit a získat tak přehled 

srovnatelný s výstupem této práce. Společně se statistickou analýzou a stanovením 

předpokládané hodnoty u některých ukazatelŧ je pak tento přehled přínosný alespoň pro 

uvědomění si významnosti určitých nákladŧ, na něž je dŧležité se zaměřit a následně se 

alespoň pokusit korigovat jejich velikost a přispět tak ke snížení celkových nákladŧ a 

dosažení vyššího zisku. 
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