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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných ukazatelů podniku Uchytil s.r.o. za 

období od roku 2002 do roku 2011, pomocí časových řad. V teoretické části se budu 

zabývat problematikou časových řad a vybraných ukazatelů podniku. Praktická část se 

bude věnovat analýze zvolených konkrétních ukazatelů a prognózou jejich vývoje, 

pokud ji bude moţné určit. 

Abstract 

The bachelor‘s thesis is focused on the analysis of selected indicators of company Uchytil 

s.r.o., during the period from 2002 to 2011, with using time series. In the the toretical part I 

will deal with the issue of time series and selected indicators of company. The practical 

part will deal with the analysis of selected specific indicators and prognosis of their 

development, if it can be determined. 
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Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných ukazatelů podniku Uchytil s.r.o. 

pomocí časových řad. Podnik Uchytil s.r.o. působí na českém trhu uţ 18 let. 

Z původního podniku ENBRA montáţe s.r.o. zaloţeného v roce 1994, se v roce 2002 

zápisem do obchodního rejstříku stal Uchytil s.r.o. V dnešní době nabízí široký 

sortiment sluţeb jako jsou například vodoinstalaterství a topenářství, provádění staveb, 

projekce, montáţ, opravy a revize elektrických, plynových a tlakových zařízení atd. 

V teoretické části se budu zabývat problematikou časových řad, základními pojmy 

týkajícími se časových řad, jejich vyuţitím a analýzou trendu pomocí lineárních nebo 

nelineárních funkcí. 

Praktická část se bude věnovat představení podniku, jeho fungování a analýze některých 

vybraných ukazatelů, potřebných pro pochopení jeho fungování. Dále se pokusím 

vyrovnat tyto ukazatele pomocí regresní přímky nebo nelinearizovatelných funkcí, 

pokud to bude moţné a určit jejich další vývoj. 

Pro analýzu musí být zvoleny takové ukazatele, které jsou pokud moţno co nejvíce 

závislé na náhodě. Budu se proto snaţit zvolit ukazatele, jeţ nejsou závislé na 

manaţerském rozhodování a vztahují se k vnějšímu prostředí podniku. 
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Cíle a metody práce 

Cíle práce 

Cílem této práce je analyzovat meziroční změny vybraných ukazatelů podniku Uchytil 

s.r.o. v letech 2002 aţ 2011 pomocí časových řad a predikovat jejich budoucí vývoj, 

pokud to bude moţné. 

Dílčí cíle: 

 Zobrazení současné hospodářské situace na základě analýzy trţeb a nákladů. 

 Vytvoření programu v programovacím jazyku VBA pro extrakci zdrojových dat. 

Metody 

Získání hodnot 

Při analýze podniku jsem vycházel z dat poskytnutých účetním oddělením podniku 

Uchytil s.r.o., oddělením realizace zakázek a z dokumentů zveřejněných na portálu 

Justice.cz.  

Výběr ukazatelů 

Mezi ukazatele jsem zvolil vývoj poloţek jeţ jsou hlavním zdrojem příjmů podniku a 

sice trţeb za prodej vlastních výrobků a sluţeb a trţeb za prodej zboţí, proti těmto 

ukazatelům jsem postavil jejich obrácenou stranu, konkrétně hlavní poloţky nákladů 

podniku jimiţ jsou výkonová spotřeba, osobní náklady a náklady na prodej zboţí. Jako 

další ukazatel jsem si zvolil počet zákazníků a zakázek podniku Uchytil s.r.o. v období 

2002 -2011. Jako důleţitý ukazatel uvedu bankrotní model IN05. 

Analýza ukazatelů 

Pro kaţdý ukazatel bude provedena jeho analýza v následujících krocích: 

 Zapsání hodnot ukazatele do tabulky, spolu s prvními diferencemi a koeficienty 

růstu za jednotlivé roky sledovaného období. 

 Grafické zobrazení vývoje ukazatele. 

 Subjektivní hodnocení grafu. 

 Výpočet elementárních charakteristik časové řady. 

 Provedení vyrovnání a prognózy časové řady, zda to bude moţné. 
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Data reprezentující zvolené ukazatele jsem zpracoval v prostředí MS Excel pomocí 

programu CR1Sňatkyarezidua.xls, který mi poskytnul vedoucí mé práce doc. RNDr. Jiří 

Kropáč. 
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1 Teoretická část 

1.1 Časové řady 

Teoretické poznatky, definice a vzorce uvedené v této kapitole byly čerpány z literatury 

(1),(2), (3) a (5). 

Pod pojmem časová řada (někdy chronologická řada) se rozumí srovnávání určitých 

hodnot (dat) v čase, přičemţ tyto hodnoty musí mít shodnou věcnou náplň a prostorové 

vymezení v celém sledovaném časovém úseku. Data porovnávaná pomocí časových řad 

jsou ve sledovaném období seřazena chronologicky, tedy od nejstarších po nejnovější. 

Časová řada se obvykle zapisuje ve tvaru: 

y1, y2 ... yn. 

Statistická data popisující společenské a ekonomické jevy v čase, zapsaná pomocí 

časových řad nám umoţňují provést kvantitativní analýzu zákonitostí platících pro 

vztahy mezi jednotlivými jevy a navíc můţeme predikovat jejich další budoucí vývoj. 

Proto, aby bylo určení budoucího vývoje pokud moţno co nejlepší, musíme na základě 

charakteristiky časové řady, určené rozdílností v jejím obsahu a statistických 

specifikací, diferencovat analytické postupy potřebné pro nalezení mechanismů, jeţ 

utváří vývoj sledovaného jevu. 

Dělení časových řad 

Základní dělení časových řad, dle rozhodného časového hlediska, je na řady intervalové 

a okamţikové.  

Intervalová časová řada 

Do intervalových časových řad spadají ukazatelé jeţ vyjadřují počet vzniklých nebo 

zaniklých jevů, věcí, událostí apod. za daný interval. Velikost těchto jevů závisí na 

délce intervalu, proto je důleţité při jejich porovnávání dbát na shodnou délku intervalů, 

ve kterých jev probíhá. Při rozdílnosti v délkách by mohlo dojít ke zkreslení výsledků. 

Např. při porovnávání produkce podniku za měsíc únor a březen by mohlo dojít ke 

zkreslení způsobenému rozdílným počtem dnů v měsíci. Tento problém je typický pro 
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krátkodobé časové řady (týdenní, měsíční, čtvrtletní intervaly...).Pro intervalové časové 

řady je moţné tvořit součty za více období, jeţ lze logicky interpretovat. 

Okamžiková časová řada 

Ukazatelé okamţikových časových řad charakterizují kolik jevů, věcí, událostí apod. 

existuje v určitém okamţiku. Jedná se například o počet zaměstnanců podniku 

zaznamenávaný ke konci roku. Hlavní odlišností od intervalové časové řady je 

nemoţnost sčítání jednotlivých údajů, protoţe tyto součty nemají reálnou interpretaci. 

Správné určení druhu časové řady dle rozhodného časového hlediska je zásadní pro 

další zpracování a rozbor časové řady. 

Znázornění časových řad  

Pro určení trendu a subjektivní zhodnocení časové řady je třeba si ji graficky znázornit. 

Při tvorbě grafické podoby musíme brát ohled na typ řady, neboť se tyto dva typy od 

sebe liší způsobem, jakým časovou řadu znázorňujeme. 

Intervalové časové řady lze znázornit třemi způsoby: 

 sloupkovými grafy; 

 hůlkovými grafy; 

 spojnicovými grafy. 

Okamţikové časové řady znázorňujeme výhradně spojnicovými grafy. 
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Elementární charakteristiky časových řad 

Základním úkolem při analýze časových řad je rychlé získání orientační představy 

o průběhu procesu reprezentovaném časovou řadou. Běţně uţívanou metodou pro tuto 

analýzu je zhodnocení grafického zobrazení časové řady spolu s určením elementárních 

statistických charakteristik. 

Mezi tyto charakteristiky jsou řazeny, aritmetický průměr pro intervalovou časovou 

řadu, chronologický průměr pro okamţikovou časovou řadu, první diference a jejich 

průměr, koeficient růst a průměrný koeficient růstu. 

Průměr intervalové časové řady, označený jako 𝑦 , vypočítáme jako aritmetický průměr 

všech hodnot časové řady v daných intervalech. Je vyjádřen vzorcem: 

 𝑦 =
1

𝑛
 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

. (1.1) 

Průměr okamţikové časové řady je nazýván chronologickým průměrem a je taktéţ 

označen jako 𝑦 . V případě, kdy jsou časové intervaly mezi jednotlivým okamţiky t1, 

t2,..., tn stejně dlouhé, hovoříme o neváţeném chronologickém průměru. Je vyjádřen 

vzorcem:  

 𝑦 =
1

𝑛 − 1
 
𝑦1

2
+  𝑦𝑖 +

𝑦𝑛

2

𝑛−1

𝑖=2

 . (1.2) 

Jako nejjednodušší charakteristika pro popis vývoje časové řady je brána první 

diference (někdy absolutní přírůstek), označená 1di(y), kterou vypočteme jako rozdíl 

dvou po sobě následujících hodnot časové řady. Je vyjádřena vzorcem: 

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

Z první diference určíme přírůstek časové řady, tedy o kolik se změnila její hodnota 

oproti hodnotě bezprostředně předcházející. Zjistíme-li, ţe první diference kolísají 

kolem konstantní hodnoty, lze říci, ţe sledovaná časová řada má lineární trend, jehoţ 

vývoj můţeme znázornit přímkou.  
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Z prvních diferencí vypočteme průměr prvních diferencí, označený 𝑑(𝑦)1
        

, který nám 

vyjadřuje průměrnou změnu přírůstků za jednotkový časový interval. Je vyjádřen 

vzorcem: 

 𝑑(𝑦)1
        =

𝑦𝑛 − 𝑦1

𝑛 − 1
. (1.4) 

Výraz uvedený za rovnítkem získáme dosazením prvních diferencí, vypočtených 

pomocí předchozího vzorce. 

Další elementární charakteristikou je rychlost růstu či poklesu hodnot časové řady, která 

je charakterizována tzv. koeficientem růstu, označeným ki(y), tento koeficient 

vypočítáme jako poměr dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady pomocí vzorce: 

 𝑘𝑖 𝑦 =
𝑦𝑖

𝑦𝑖 − 1
, 𝑖 = 2, 3, … , 𝑛. (1.5) 

 

Hodnota koeficientu růstu nám udává kolikrát se zvýšila hodnota časové řady v určitém 

okamţiku oproti okamţiku bezprostředně předcházejícímu. Pokud kolísají hodnoty 

koeficientu růstu kolem konstanty, dá se z toho usuzovat, ţe vývojový trend časové řady 

lze vystihnout exponenciální funkcí. 

Z koeficientu růstu vypočítáme další charakteristiku časové řady a tou je průměrný 

koeficient růstu, označený 𝑘(𝑦)      , který vyjadřuje průměrnou změnu koeficientu růstu za 

jednotkový časový interval. Vypočteme ho jako geometrický průměr s vyuţitím vzorce: 

 𝑘(𝑦)      =  
𝑦𝑛

𝑦1

𝑛−1

. (1.6) 

Ze vzorců pro průměr prvních diferencí a průměrný koeficient růstu vyplývá, ţe záleţí 

pouze na první a poslední hodnotě, ostatní hodnoty nacházející se uvnitř časové řady se 

neberou v potaz. Z toho vyplývá, ţe tyto charakteristiky mají smysluplnou interpretaci 

pouze tehdy, pokud má časová řada monotónní průběh. V případě, kdy se v časové řadě 

střídají pokles a růst hodnot, pozbývají tyto charakteristiky svou vypovídací hodnotu. 
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1.2 Regresní analýza 

Teoretické poznatky, definice a vzorce uvedené v této kapitole byly čerpány z literatury 

(2), (3), (4) a (5). 

Jedná se o statistickou metodu zkoumání závislosti dvou a více číselných proměnných. 

Pod pojmem regresní analýza se skrývá soubor statistických metod a postupů, 

slouţících k odhadu hodnot nebo středních hodnot závislé proměnné, odpovídajících 

hodnotám jedné nebo více vysvětlujících proměnných.  

Regresní analýza našla široké vyuţití v ekonomice a přírodních vědách, kdy pomáhá 

odhalit existenci závislostí mezi nezávisle proměnnou, označenou x a závisle 

proměnnou označenou y. Závislost mezi těmito proměnnými je dána funkčním 

předpisem 𝑦 = 𝜑(𝑥), kde ale funkci 𝜑(𝑥) neznáme nebo ji nelze "rozumně" vyjádřit. 

Víme pouze, ţe při nastavení určité hodnoty nezávislé proměnné x dostaneme jednu 

hodnotu závislé proměnné y. 

Pokud budeme opětovně provádět pozorování jevů se stejně nastavenou hodnotou 

proměnné x, tak působením různých náhodných vlivů a neuvaţovaných činitelů, 

nazývaných "šum", dostaneme obecně jinou hodnotu závislé proměnné y. Z toho 

vyplývá, ţe proměnná y se chová jako náhodná veličina, kterou označíme Y. 

Vliv náhodných a neuvaţovaných veličin , tzv. "šumu", na závislost mezi veličinami x a 

y je označen jako e. Předpokládá se, ţe tato náhodná veličina má střední hodnotu 

rovnou nule, tj. E(e)= 0, coţ značí, ţe při měření nedochází vlivem "šumu" k chybám a 

výchylkám od skutečné hodnoty. 

Za účelem vyjádření závislosti náhodné veličiny Y na proměnné x, je zavedena 

podmíněná střední hodnota náhodné veličiny Y pro hodnotu x, označenou jako 𝐸 𝑌 𝑥  

poloţíme ji rovnu vhodně zvolené funkci. Tento vztah je vyjádřen vzorcem: 

 𝐸 𝑌 𝑥 = 𝜂(𝑥; 𝛽1 , 𝛽2 , … , 𝛽𝑝) (1.7) 

Cílem regresní analýzy je vytvořit matematický zápis popisující systematické okolnosti, 

jeţ provázejí statistické závislosti. Konkrétně se jedná o nalezení "idealizující" 

matematické funkce 𝜂(𝑥; 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑝), která je funkcí nezávislé proměnné x obsahující 
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neznámé parametry, označené 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑝 , kde 𝑝 ≥ 1. Funkci 𝜂(𝑥) nazýváme regresní 

funkcí a její parametry regresními koeficienty. Pokud se nám podaří najít tuto 

"idealizující" funkci pro zadaná data, říkáme ţe jsme je "vyrovnali regresní funkcí". 

Pro vyrovnání časové řady se pouţívají regresní přímka, modifikovaný exponenciální 

trend, logistický trend, Gompertzova křivka atd.  

Popis trendu časové řady pomocí regresní analýzy 

"Regresní analýza je nejpouţívanějším způsobem popisu vývoje časové řady, neboť 

umoţňuje nejen vyrovnání pozorovaných dat časové řady, ale také prognózu jejího 

dalšího vývoje. Při regresní analýze se předpokládá, ţe analyzovanou časovou řadu, 

jejíţ hodnoty jsou y1, y2,..., yn, lze rozloţit na sloţku trendovou a reziduální."(5, s.124) 

Tento předpoklad je vyjádřen zápisem: 

 𝑦𝑖 = 𝑇𝑖 + 𝑒𝑖 ,    𝑖 = 1, 2, … , 𝑛. (1.8) 

Není-li moţné stanovit vhodný typ regresní funkce na základě věcně ekonomických 

kritérií, pouţijeme empirický způsob volby, tj. na základě empirického průběhu 

závislosti. Základní metodou je určení vhodné funkce z grafického zobrazení průběhu 

časové řady, kde kaţdá  dvojice pozorování x a y tvoří jeden bod grafu. Z 

charakteristického průběhu bodového zobrazení, se pokusíme určit jaký typ regresní 

funkce (regresní přímka, modifikovaný exponenciální trend, logistický trend aj.) bude 

pro vyrovnání dat nejvhodnější. 

Regresní přímka 

Jedná se o nejjednodušší formu regresní funkce a zvláštní případ klasického lineárního 

modelu, kdy je tato funkce 𝜂(𝑥) vyjádřena přímkou 𝜂 𝑥 = 𝛽1 + 𝛽2𝑥, tedy platí: 

 𝜂 𝑥 = 𝛽1 + 𝛽2𝑥. (1.9) 

Lineární regresní funkce má parametry 𝛽1, 𝛽2 , jedná se o neznámé konstanty jeţ 

odhadujeme z pozorovaných dat pro zadané dvojice xi a yi. Tyto parametry si označíme 

jako b1 a b2 a k jejich co moţná "nejlepšímu" určení pouţijeme metodu nejmenších 

čtverců.  
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Parametry b1 a b2 získáme pomocí metod pro řešení soustav dvou lineárních rovnic o 

dvou neznámých, nebo pomocí vzorců: 

 𝑏2 =
 𝑥𝑖𝑦𝑖 − 𝑛𝑥 𝑦 𝑛

𝑖=1

 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 − 𝑛𝑥 2
,     𝑏1 = 𝑦 − 𝑏2𝑥 , (1.10) 

kde 𝑥  resp. 𝑦  jsou výběrové průměry, pro které platí: 

 𝑥 =
1

𝑛
 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

,     𝑦 =
1

𝑛
 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

. (1.11) 

Odhad regresní přímky je tedy dán předpisem 

 𝜂  𝑥 = 𝑏1 + 𝑏2𝑥. (1.12) 

 

Speciální nelinearizovatelné funkce 

Veškeré informace a vzorce byly čerpány z literatury(4) a (5). 

Doposud jsme pracovali s moţností, kdy byla regresní funkce lineární v parametrech. V 

ekonomické realitě se však často vyuţívají i funkce nesplňující tuto podmínku, tj. v 

parametrech jsou nelineární a tyto nelze odhadovat stejně jako tomu bylo u lineárních 

regresních funkcí. 

Pouţíváme hlavně tyto tři speciální nelinearizovatelné funkce vyuţívající se pro popis 

ekonomických dějů v časových řadách. Konkrétně jde o Modifikovaný exponenciální 

trend, logistický trend a Gompertzovu křivku. 

Modifikovaný exponenciální trend 

Podoba modifikovaného exponenciálního trendu je zapsána jako 

 𝜂 𝑥 = 𝛽1 + 𝛽2𝛽3
𝑥 , 𝛽3 > 0. (1.13) 

Tato funkce spadá do kategorie funkcí majících ve vývoji asymptotu, zde označenou 

jako 𝛽1. Své vyuţití najde hlavně v  situacích, kdy mají hodnoty sousedních diferencí 

konstantní podíl. Tento model můţe mít horní nebo dolní asymptotu. 
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Postup řešení tohoto modelu spočívá v rozdělení pozorovaných jevů na stejně velké 

třetiny o délce m (pokud neplatí n=3m, můţeme vynechat některá pozorování na 

začátku řady) a sečteme pozorování v jednotlivých třetinách, tato metoda tzv. 

částečných součtů je vyjádřena vzorcem 

 𝑆1 =  𝑦𝑖

𝑚

𝑖=1

, 𝑆2 =  𝑦𝑖

2𝑚

𝑖=𝑚+1

, 𝑆3 =  𝑦𝑖

3𝑚

𝑖=2𝑚+1

. (1.14) 

Následně vypočteme odhady 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3 koeficientů 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 pomocí vzorců 

 
𝑏3 =  

𝑆3 − 𝑆2

𝑆2 − 𝑆1
 

1

𝑚ℎ

, 
(1.15) 

 

 𝑏2 =  𝑆2 − 𝑆1 
𝑏3

ℎ − 1

𝑏3
𝑥1 (𝑏3

𝑚ℎ − 1)2
, (1.16) 

 

 𝑏1 =
1

𝑚
 𝑆1 − 𝑏2𝑏3

𝑥1
1 − 𝑏3

𝑚ℎ

1 − 𝑏3
ℎ  . (1.17) 

 

Logistický trend 

Logistický trend je zapsán vzorcem 

 𝜂 𝑥 =
1

𝛽1 + 𝛽2𝛽3
𝑥 , 𝛽3 > 0. (1.18) 

Logistická trendová funkce v ekonomice nachází uplatnění především v modelech 

poptávky po předmětech dlouhodobé spotřeby, kdy vymezuje na časové ose pět 

základních fází ekonomického cyklu. Pro logistický trend je charakteristický průběh ve 

tvaru S (řadí se mezi tzv. S-křivky), jeţ je symetrický dle bodu inflexe tj. bodu, ve 

kterém se mění průběh funkce a je shora i zdola omezen. 
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Pro výpočet funkce logistického trendu pouţijeme metodu částečných součtů, jako tomu 

bylo u modifikovaného exponenciálního trendu, ale do sum S1, S2, S3 se místo yi dosadí 

jeho převrácená hodnota 
1

𝑦𝑖
. 

Gompertzova křivka 

Gompertzova křivka vzniká, obdobně jako logistický trend, transformací 

modifikovaného exponenciálního trendu a její tvar zapisujeme jako: 

 𝜂 𝑥 = 𝑒𝛽1+𝛽2𝛽3
𝑥

. (1.19) 

Patří do skupiny tzv. S-křivek, ale nejedná se o funkci symetrickou dle inflexního bodu, 

tj. bodu v němţ se mění průběh křivky z konvexního na konkávní, protoţe většina 

hodnot leţí aţ za inflexním bodem. 

Základní technikou odhadu parametrů tohoto modelu je linearizující logaritmická 

transformace, po níţ lze pouţít k odhadu parametrů metodu částečných součtů. Zde si 

ovšem vystačíme se zjednodušeným tvarem, kdy dosadíme do sum S1, S2, S3 vzorce 

(1.16) za hodnoty yi jejich přirozené logaritmy 𝑙𝑛𝑦𝑖 . 

1.3 Bankrotní modely 

Veškeré informace a vzorce byly čerpány z literatury (6) a (7). 

V českých podmínkách je populární vyuţívání tzv. bankrotních modelů, jejichţ smysl 

spočívá v odlišení bankrotujících podniků od podniků jimţ bankrot nehrozí. Budeme se 

věnovat analýze indexu důvěryhodnosti IN05, jeţ vznikl v podmínkách České republiky 

analýzou účetních výkazů mnoha podniků. 

Indexy IN 

Manţely Neumaierovými byly na VŠE Praha vytvořeny indexy IN, vycházející ze 

statistického zkoumání účetních výkazů českých podniků. Byly vytvořeny modely 

IN95, IN99, IN01 a IN05 jejichţ číselná část vyjadřuje rok uvedení do pouţívání.  

Váhy jednotlivých ukazatelů jsem zvolil podle odvětvového koeficientu ekonomické 

činnosti (dále jen OKEČ) pro stavebnictví, protoţe právě tento trh je klíčový pro podnik 

Uchytil s.r.o. a na jeho vývoji závisí budoucnost podniku. 
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Index IN05 se zapisuje v tomto tvaru: 

 𝐼𝑁05 = 0,3𝑉1 + 0,11𝑉2 + 5,74𝑉3 + 0,4𝑉4 + 0,1𝑉5, (1.20) 

 

kde V1 = Celková aktiva / Cizí zdroje, 

 V2 = Provozní výsledek hospodaření (dále jen EBIT) / Nákladové úroky, 

 V3 = EBIT / Celková aktiva, 

 V4 = Výnosy / Celková aktiva, 

 V5 = Oběţná aktiva / Krátkodobé závazky + Krátkodobé bankovní úvěry 

 a výpomoci. 

Výsledky spadají do tří moţných intervalů indexu IN05. Pokud je hodnota indexu menší 

neţ 0,9, pak spěje podnik s 97% pravděpodobností k bankrotu a ze 76% nebude tvořit 

hodnotu. Při hodnotě indexu nacházející se v intervalu <0,9.. 1,6>, hovoříme o "šedé 

zóně" kde je 50% moţnost bankrotu a 70% pravděpodobnost, ţe podnik bude tvořit 

hodnotu. Nejlepší moţností pro podnik jsou hodnoty vyšší neţ 1,6, kde je 8% riziko 

bankrotu a 95% pravděpodobnost, ţe podnik bude tvořit hodnotu. 
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2 Praktická část 

2.1 Základní informace o podniku 

Informace uvedené v této kapitole byly čerpány z literatury (8) a (9). 

Základní údaje o firmě 

 Název: Uchytil s.r.o.  

 Sídlo: K terminálu 7, 619 00 Brno 

 Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

 IČ: 60734078 

 Společníci: Josef Uchytil 

 Obchodní podíl: 100% 

Firma Uchytil s.r.o. vznikla 23. prosince 1994 zápisem do obchodního rejstříku. Firma 

vznikla jako společnost s ručením omezeným se základním kapitálem 4 500 000,- Kč 

jeţ byl později navýšen na 5 000 000,- Kč.  

Předmět podnikání: 

 montáţ, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 

 silniční motorová doprava 

 montáţ, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

 montáţ, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 

 měření znečisťujících a pachových látek a zpracování rozptylových studií 

 projektová činnost ve výstavbě 

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 vodoinstalaterství a topenářství 

  výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci 

realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje 

nad 50 kW 
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 výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení 

 zámečnictví, nástrojařství 

 výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona 

 výuka obsluhy (řízení technických zařízení) 

 poskytování sluţeb pro zemědělství a zahradnictví 

 výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 

 výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 

 příprava a vypracování technických návrhů 

Firma vlastní dva odštěpné závody a to ve Ţďáře nad Sázavou a Hodoníně. Předměty 

podnikání obou závodů jsou prakticky totoţné s jejich hlavní pobočkou v Brně pouze  

s malými rozdíly. 

2.2 Analýza výnosů 

Tato kapitola se bude zabývat analýzou poloţek výnosů, jeţ mají největší podíl na 

trţbách podniku. Jedná se o trţby za prodej vlastních výrobků a sluţeb a trţby za prodej 

zboţí. 

2.2.1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

Tento ukazatel jsem zvolil jako nejdůleţitější poloţku výnosů, protoţe jsou v něm 

zachyceny trţby z hlavní obchodní činnosti podniku, tedy nejlépe zobrazuje situaci 

podniku na trhu. 

V tabulce č. 1 je zachycen vývoj trţeb za prodej vlastních výrobků a sluţeb podniku (y) 

ve třetím sloupci spolu s hodnotami prvních diferencí (1di) ve sloupci čtvrtém a 

koeficientem růstu (ki) ve sloupci pátém. Hodnoty (y) jsou uvedeny v tisících Kč. 

Veškerá data byla čerpána z účtu zisku a ztráty podniku za období 2002 aţ 2011. 
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Tabulka 1: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

(Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2002 - 2011.Zpracování vlastní.) 

Pořadí (i) Rok (t) Tržby (y) 1di (y) ki (y) 

1 2002 74335 - - 

2 2003 98046 23711 1,3190 

3 2004 102195 4149 1,0423 

4 2005 100042 -2153 0,9789 

5 2006 151476 51434 1,5141 

6 2007 187857 36381 1,2402 

7 2008 258616 70759 1,3767 

8 2009 169129 -89487 0,6540 

9 2010 174504 5375 1,0318 

10 2011 168368 -6136 0,9648 

 

Graf č. 1 znázorňuje vývoj trţeb za prodej vlastních výrobků a sluţeb podniku ve 

zkoumaném období od roku 2002 do roku 2011. Na ose x jsou vyneseny roky 

sledovaného období a osa y znázorňuje výši trţeb v konkrétním roce. Hodnoty na ose y 

jsou zobrazeny v milionech Kč. Jedná se o intervalovou časovou řadu, můţu tedy tvořit 

součty a pro zobrazení si vybrat jeden ze tří typů grafu, zvolil jsem sloupkový graf. 

 

Graf 1: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

(Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2002 - 2011. Zpracování vlastní.) 
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Subjektivní hodnocení 

Při vynechání prvního roku by se dala časová řada rozdělit na třetiny, kaţdá o třech 

hodnotách. V prvním analyzovaném úseku se trţby drţely na úrovni 100 milionů Kč a 

nedocházelo k váţnějším výkyvům. Rokem 2006 začal prudký nárůst trţeb, který se 

zastavil v roce 2008 na hodnotě téměř 260 milionů Kč. V následujícím roce 2009 došlo 

vlivem nástupu velké hospodářské krize na český trh k propadu trţeb za vlastní výrobky 

a sluţby, celý poslední úsek tří let se drţí na stejné hladině, proto bych do budoucna 

neočekával ţádné výraznější výkyvy jako v roce 2006. 

Z grafu není patrný ţádný trend ve vývoji trţeb za vlastní výrobky a sluţby, dochází zde 

k velkým výkyvům jeţ závisejí na aktuální situaci na trhu stavebnictví, kde se firma 

pohybuje. Jistý trend vykazují pouze poslední tři roky sledovaného období, dále se budu 

zabývat analýzou pouze těchto roků. 

Charakteristiky časové řady 

Ve výpočtu charakteristik budou zahrnuty pouze hodnoty ukazatele za poslední tři roky.  

Dosazením přírůstků časové řady do vzorce (1.4) získáme průměr prvních diferencí jeţ 

je roven 𝑑(𝑦)1
        = −380,5 . V posledních třech letech se trţby za prodej vlastních 

výrobků a sluţeb meziročně sniţovali o 380,5 tisíc Kč. 

Meziroční tempo růstu z posledního sloupce tabulky č. 1 dosadíme do vzorce (1.6) a 

získáme tak průměrný koeficient růstu, který je roven 𝑘(𝑦)      = 0,9977. V uvaţovaném 

období se trţby za prodej výrobků a sluţeb meziročně sniţovali o 1,23%.  

Vyrovnání dat a prognóza 

Z hodnocení grafu č. 1 se dá usuzovat, ţe poslední tři roky mají lineární vývoj. Pro 

vyrovnání dat pouţiju regresní přímku. 

Hledaná regresní přímka má tvar: 

𝜂 = 171428 − 380,5 ∗  𝑡 − 2008 , 𝑘𝑑𝑒 𝑡 = 2009, 2010 … 
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Dosazením hodnot 2009 - 2012 získáme vyrovnané hodnoty za sledované období a 

předpověď pro rok 2012. Veškerá takto získaná data jsou zapsána v tabulce č. 2 a 

zobrazena v grafu č. 2. 

Tabulka 2: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb - vyrovnání a prognóza 

(Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2009 - 2011. Zpracování vlastní.) 

Rok (t) Tržby (y) Vyrovnaná data (𝜼 ) 

2009 169129 171047,5 

2010 174504 170667 

2011 168368 170286,5 

2012  169906 

 

 

Graf 2: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb - vyrovnání a prognóza 

(Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2009 - 2011. Zpracování vlastní.) 
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2.2.2 Tržby za prodej zboží 

Druhou největší poloţkou výnosů jsou trţby za prodej zboţí, jeţ tvoří nemalý objem 
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V tabulce č. 3 je zachycen vývoj trţeb za prodej zboţí (y), spolu s prvními diferencemi 

a koeficienty růstu. Hodnoty (y) jsou uvedeny v tisících Kč. Veškerá data byla čerpána 

z výkazu zisku a ztráty podniku za období 2002 aţ 2011. 

Tabulka 3: Tržby za prodej zboží 

(Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2002 - 2011. Zpracování vlastní.) 

Pořadí (i) Roky (t) Tržby (y) 1di (y) ki (y) 

1 2002 5775 - - 

2 2003 13733 7958 2,3780 

3 2004 23575 9842 1,7167 

4 2005 20909 -2666 0,8869 

5 2006 21589 680 1,0325 

6 2007 25951 4362 1,2020 

7 2008 26062 111 1,0043 

8 2009 21587 -4475 0,8283 

9 2010 26351 4764 1,2207 

10 2011 49553 23202 1,8805 

 

Graf č. 3 znázorňuje vývoj trţeb za prodej zboţí ve zkoumaném období od roku 2002 

do roku 2011. Na ose x jsou vyneseny roky sledovaného období a osa y znázorňuje výši 

trţeb v konkrétním roce. Hodnoty na ose y jsou zobrazeny v milionech Kč. Jedná se o 

intervalovou časovou řadu, můţu tedy tvořit součty a pro zobrazení si vybrat jeden ze tří 

typů grafu, zvolil jsem sloupkový graf. 
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Graf 3: Tržby za prodej zboží 

(Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2002 - 2011. Zpracování vlastní.) 

 

Subjektivní hodnocení 

Od roku 2002 docházelo ke konstantnímu nárůstu trţeb za prodané zboţí, který se 

zastavil v roce 2004. Rokem 2004 začalo období stagnace, kdy trţby kolísaly kolem 23 

milionů Kč po dobu sedmi let. Za poslední sledovaný rok se trţby skokově téměř 

zdvojnásobily. Změna byla způsobena jednorázovou velkoobjemovou zakázkou, kterou 

podnik realizoval v Rusku. Tato zakázka znamenala pro podnik navýšení trţeb za 

prodej zboţí v roce 2011 o 88% oproti roku předchozímu.  

Vývoj hodnot ve sledovaném období byl víceméně konstantní, kdy po sedm let trţby 

kolísaly kolem určité hodnoty. Výjimku tvoří poslední sledovaný rok, kdy došlo 

prudkému nárůstu prodeje zboţí. Díky odchylce v roce 2011 není moţné matematicko-

statistickými metodami předpovědět další vývoj ukazatele. 

Vzhledem k tomu, ţe zvýšení trţeb za prodej zboţí bylo způsobeno jednorázovou 

zakázkou, předpokládám ţe v roce 2012 bude hodnota ukazatele kolísat kolem hladiny, 

kterou si drţela před rokem 2011. 
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2.3 Analýza nákladů 

Tato kapitola se bude zabývat analýzou poloţek nákladů, jeţ tvoří největší objem 

finančních prostředků, které musí podnik vynaloţit na své fungování a obchodní 

činnost. Jedná se o výkonovou spotřebu, osobní náklady a náklady na prodané zboţí. 

2.3.1 Výkonová spotřeba 

Výkonová spotřeba je nejvýznamnější poloţkou nákladů. Jsou v ní obsaţeny náklady 

vynaloţené na sluţby a na spotřebu materiálu a energie. 

V tabulce č. 4 je zachycen vývoj výkonové spotřeby (y) ve třetím sloupci spolu s 

hodnotami prvních diferencí (1di) ve sloupci čtvrtém a koeficientem růstu (ki) ve sloupci 

pátém. Hodnoty (y) jsou uvedeny v tisících Kč. Veškerá data byla čerpána z účtu zisku 

a ztráty podniku za období 2002 aţ 2011. 

Tabulka 4: Výkonová spotřeba 

(Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2002 - 2011. Zpracování vlastní.) 

Pořadí (i) Roky (t) Náklady (y) 1di (y) ki (y) 

1 2002 57624 - - 

2 2003 78438 20814 1,3612 

3 2004 87472 9034 1,1152 

4 2005 86728 -744 0,9915 

5 2006 141211 54483 1,6282 

6 2007 150756 9545 1,0676 

7 2008 167776 17020 1,1129 

8 2009 102830 -64946 0,6129 

9 2010 125657 22827 1,2220 

10 2011 106382 -19275 0,8466 

 

Graf č. 4 znázorňuje vývoj výkonové spotřeby ve zkoumaném období od roku 2002 do 

roku 2011. Na ose x jsou vyneseny roky sledovaného období a osa y znázorňuje výši 

výkonové spotřeby v konkrétním roce. Hodnoty na ose y jsou zobrazeny v milionech 

Kč. Jedná se o intervalovou časovou řadu, můţu tedy tvořit součty a pro zobrazení si 

vybrat jeden ze tří typů grafu, zvolil jsem sloupkový graf. 
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Graf 4: Výkonová spotřeba 

(Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2002 - 2011. Zpracování vlastní.) 

 

Subjektivní hodnocení 

Průběh ukazatele výkonové spotřeby je shodný s průběhem časové řady zobrazující 

vývoj trţeb za prodej vlastních výrobků a sluţeb. Ovšem u výkonové spotřeby jsou 

patrnější výkyvy v období 2003 - 2005, stejně tak v období 2009 - 2011, kde je v roce 

2010 evidentní zvýšení výkonové spotřeby, coţ spolu se stabilní hladinou trţeb za 

vlastní výrobky a sluţby v témţe období znamenalo prudký pokles zisku. Stejně jako u 

trţeb za vlastní výrobky a sluţby je i zde zřejmý největší růst hodnot v období 2006 -

 2008, který však nebyl tak strmý jako růst trţeb, proto byl tento úsek z celého 

zkoumaného období pro podnik nejvýnosnější. 

Z grafického posouzení vývoje této časové řady je patrný trend opět aţ na konci 

sledovaného období mezi lety 2009 - 2011. Pro další analýzu budou pouţita data 

získaná v těchto letech. 

Charakteristiky časové řady 

Hodnoty prvních diferencí za poslední tři roky dosadíme do vzorce (1.4) a získáme tak 

průměr prvních diferencí, který je roven  𝑑(𝑦)1
        = 1776 . Za poslední tři roky se 

hodnota výkonové spotřeby zvyšovala o 1,78 milionu Kč ročně. 
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Koeficient růstu časové řady uvedený v pátém sloupci tabulky č. 4 dosadím do vzorce 

(1.6) pro získání hodnoty průměrného koeficientu růstu. Ve sledovaném období je 

hledaná hodnota koeficientu růstu rovna 𝑘(𝑦)      =1,0171. Meziročně se tedy výkonová 

spotřeba zvyšovala o 1,7%. 

Vyrovnání dat a prognóza 

Z grafického vývoje časové řady jsem usoudil na vyrovnání posledních tří let pomocí 

regresní přímky. 

Hledaný tvar regresní přímky je: 

𝜂 = 108071 + 1776 ∗  𝑡 − 2008 , 𝑘𝑑𝑒 𝑡 = 2009, 2010 … 

Dosazením hodnot 2009 - 2012 získáme vyrovnané hodnoty za sledované období a 

předpověď pro rok 2012. Veškerá takto získaná data jsou zapsána v tabulce č. 5 a 

zobrazena v grafu č. 5. 

Tabulka 5: Výkonová spotřeba - vyrovnání a prognóza 

(Zdroj: výkaz zisku a ztráty 2009 - 2011. Zpracování vlastní.) 

Rok (t) Výkonová spotřeba (y) Vyrovnaná data (𝜼 ) 

2009 102830 109847,0 

2010 125657 111623,0 

2011 106382 113399,0 

2012  115175,0 
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Graf 5: Výkonová spotřeba - vyrovnání a prognóza 

(Zdroj: výkaz zisku a ztráty 2009 - 2011. Zpracování: vlastní.) 

Pokud zůstanou stávající podmínky zachovány a regresní funkce bude tyto podmínky 

vhodně vystihovat i v roce 2012, tak se bude velikost výkonové spotřeby podniku 

Uchytil s.r.o. pohybovat kolem hodnoty 115 milionů Kč. 

2.3.2 Náklady na prodané zboží 

Tento ukazatel představuje náklady spojené se zboţím nakoupeným za účelem prodeje. 

Jelikoţ se jedná o jednu z největších poloţek nákladů, bude vhodné analyzovat její 

vývoj ve sledovaném období a pokusit se o predikci dalšího vývoje. 

Tabulka č. 6 zaznamenává vývoj ukazatele nákladů na prodané zboţí (y), který se 

nachází ve třetím sloupci. Hodnoty jsou uvedeny v tisících Kč.  
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Tabulka 6: Náklady na prodané zboží  

(Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2002 - 2011. Zpracování vlastní.) 

Pořadí (i) Roky (t) Náklady (y) 1di (y) ki (y) 

1 2002 4666 - - 

2 2003 11300 6634 2,4218 

3 2004 19867 8567 1,7581 

4 2005 17318 -2549 0,8717 

5 2006 17878 560 1,0323 

6 2007 21782 3904 1,2184 

7 2008 21055 -727 0,9666 

8 2009 17243 -3812 0,8190 

9 2010 20298 3055 1,1772 

10 2011 37184 16886 1,8319 

 

V následujícím grafu č. 6 jsou zobrazeny hodnoty nákladů na prodané zboţí za období 

2002 aţ 2011. Jelikoţ se jedná o intervalovou časovou řadu, zvolil jsem si pro zobrazení 

sloupkový graf. Svislá osa y obsahuje hodnoty jeţ jsou uvedeny v milionech Kč a na 

vodorovné ose x jsou znázorněny roky sledovaného období. 

 

Graf 6: Náklady na prodané zboží 

(Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2002 - 2011. Zpracování vlastní.) 
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Subjektivní hodnocení 

Při porovnání grafu č. 3 s grafem č. 6 je zřejmé, ţe průběh nákladů na prodané zboţí je 

totoţný s průběhem grafu trţeb za prodané zboţí. Toto je způsobeno logicky tím, ţe při 

větším objemu prodaného zboţí rostou i náklady na tyto transakce.  

Během prvních let prudce narůstají náklady na prodané zboţí, tento růst se zastavil v 

roce 2004 na hodnotě téměř 20 milionů Kč. Od tohoto roku by se dalo podle prvních 

diferencí odhadovat na lineární trend vývoje časové řady. Tento předpoklad ovšem kazí 

poslední rok sledovaného období, kdy došlo k prudkému zvýšení objemu prodaného 

zboţí a s tím i k růstu nákladů. Díky této události není moţné předpovědět budoucí 

vývoj nákladů na prodané zboţí. 

Jak jsem jiţ zmiňoval v kapitole 2.2.2, prudký nárůst hodnot v roce 2011 byl způsoben 

mimořádnou zakázkou. V dalších letech lze tedy předpokládat návrat k hodnotě, kolem 

níţ kolísali náklady na prodané zboţí v období 2004 - 2010. 

2.3.3 Osobní náklady 

Osobní náklady jsou výraznou poloţkou ve výkazu zisku a ztráty. Představují objem 

financí, který byl vynaloţen na mzdy, odměny, náklady na sociální a zdravotní pojištění 

a sociální náklady. 

V tabulce č. 7 je zachycen vývoj osobních nákladů (y) ve třetím sloupci spolu s 

hodnotami prvních diferencí (1di) ve sloupci čtvrtém a koeficientem růstu (ki) ve sloupci 

pátém. Hodnoty (y) jsou uvedeny v tisících Kč. Veškerá data byla čerpána z účtu zisku 

a ztráty podniku za období 2002 aţ 2011. 
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Tabulka 7: Osobní náklady 

(Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2002 - 2011. Zpracování vlastní.) 

Pořadí (i) Roky (t) Náklady (y) 1di (y)   ki (y) 

1 2002 6984 - - 

2 2003 9916 2932 1,4198 

3 2004 15184 5268 1,5313 

4 2005 14943 -241 0,9841 

5 2006 17692 2749 1,1840 

6 2007 25914 8222 1,4647 

7 2008 41668 15754 1,6079 

8 2009 43621 1953 1,0469 

9 2010 49932 6311 1,1447 

10 2011 46424 -3508 0,9297 

 

Graf č. 7 znázorňuje vývoj osobních nákladů ve zkoumaném období od roku 2002 do 

roku 2011. Na ose x jsou vyneseny roky sledovaného období a osa y znázorňuje výši 

osobních nákladů v konkrétním roce. Hodnoty na ose y jsou zobrazeny v milionech Kč. 

Pro zobrazení této intervalové časové řady jsem zvolil sloupkový graf. 

 

Graf 7: Osobní náklady 

(Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2002 - 2011. Zpracování vlastní.) 
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Subjektivní hodnocení 

Z vývoje hodnot v grafu č. 7 lze vyčíst, ţe osobní náklady ve sledovaném období rostly 

a svého maxima dosáhly v roce 2010, kdy dosahovaly téměř 50 milionů Kč. Tento růst 

ovšem není v celém období stejný, výjimku tvoří roky 2005 a 2011 kdy došlo 

meziročně ke sníţení osobních nákladů. Z grafu je zřejmé, ţe od roku 2005 dochází k 

nelineárnímu nárůstu hodnot, jeţ se v období 2008 aţ 2011 asymptoticky ustaluje.  

Vzhledem k tomu, ţe vývoj hodnot ve sledovaném období nemá nulovou spodní 

asymptotu a má pouze horní asymptotu, zvolím pro vyrovnání modifikovaný 

exponenciální trend. Tento předpoklad si ověřím analýzou koeficientů růstu v 

následující části. 

Charakteristiky časové řady 

Průměr prvních diferencí vypočítaný pomocí vzorce (1.4) je roven 𝑑(𝑦)1
        

=4382. Ve 

sledovaném období se zvyšovaly osobní náklady o 4,38 milionu Kč za rok. 

Dle subjektivního hodnocení grafu č. 7 jsem usoudil na vyrovnání pomocí nelineární 

regresní funkce, nyní se pokusím tento předpoklad potvrdit pomocí výpočtu a analýzy 

koeficientů růstu a průměrného koeficientu růstu. Jednotlivé koeficienty růstu jsou 

zapsány v tabulce č. 7 v pátém sloupci, dosazením těchto koeficientů do vzorce (1.6) 

dostaneme průměrný koeficient růstu, který je roven 𝑘(𝑦)      =1,2343. Získané hodnoty si 

pro potřeby analýzy znázorníme grafem č. 8, kde jsou na svislé ose uvedeny hodnoty 

koeficientů růstu a na vodorovné ose jednotlivé roky sledovaného období. 
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Graf 8: Osobní náklady - koeficient růstu 

(Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2002 - 2011. Zpracování vlastní.) 

Ze zobrazení průběhu koeficientů růstu lze vyčíst, ţe kolísají kolem určité konstanty. 

Potvrdil se tedy předpoklad pouţití nelineární funkce pro vyrovnání dat. 

 

Vyrovnání dat a prognóza 

Pro vyrovnání dat jsem se rozhodl pouţít údaje za posledních šest let sledovaného 

období, protoţe nejlépe vystihují průběh ukazatele v poslední době a navíc musí být 

počet hodnot vstupujících do výpočtů dělitelný třemi. 

Hledaný tvar modifikovaného exponenciálního trendu je: 

 

𝜂 = 50178,24 + 1031102,64 ∗ 0,5153(𝑡−2005), 𝑘𝑑𝑒 𝑡 = 2006, 2007 … 

 

Tabulka č. 9 obsahuje naměřené hodnoty a jejich ekvivalenty vyrovnané pomocí 

modifikovaného exponenciálního trendu, spolu s prognózou na rok 2012. 
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Tabulka 8: Osobní náklady - vyrovnání a prognóza 

(Zdroj: Výkaz zisku a ztráty 2002 - 2011. Zpracování vlastní.) 

Rok (t) Osobní náklady (y) Vyrovnané hodnoty (𝜼 ) 

2006 17692 16365 

2007 25914 29408 

2008 41668 40051 

2009 43621 45546 

2010 49932 47730 

2011 46424 48505 

2012  49477 

 

Graf č. 9 obsahuje vyrovnaná data spolu s hodnotou osobních nákladů predikovanou pro 

rok 2012. 

 

Graf 9: Osobní náklady - vyrovnání a prognóza 

(Zdroj: výkaz zisku a ztráty 2006 - 2012. Zpracování vlastní.) 

Pokud zůstanou stávající podmínky zachovány a regresní funkce bude tyto podmínky 

vhodně vystihovat i v roce 2012, tak se bude velikost osobních nákladů podniku Uchytil 

s.r.o. pohybovat kolem hodnoty 49,5 milionu Kč. 

0

10

20

30

40

50

60

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

y 
[m

ili
o

n
y 

K
č]

t [roky]

Osobní náklady - vyrovnání a prognóza

Osobní náklady Vyrovnané hodnoty Prognóza



39 

 

2.4 Zákazníci a zakázky 

Klíčovým zdrojem příjmů podniku je realizování zakázek ve stavebnictví, od 

rekonstrukcí po výstavbu nových objektů. Podnik má širokou klientelu, od majitelů 

rodinných domků po bytová druţstva. Pro ucelení pohledu na to, jak si podnik vede na 

trhu, provedeme analýzu počtu zákazníků a počtu zakázek. 

2.4.1 Zákazníci podniku 

Jelikoţ se podnik pohybuje ve velmi konkurenčním prostředí, je nutné, aby se snaţil 

získat a udrţet si co moţná největší klientelu. Analýza počtu zákazníků by měla dát 

lepší obraz o tom, jak si podnik v tomto směru vede. 

V následující tabulce č. 9 jsou zachyceny počty zákazníků (y), jeţ si nechali v 

jednotlivých letech od podniku Uchytil s.r.o. zhotovit zakázku. Čtvrtý sloupec 

zachycuje počet prvních diferencí a v pátém sloupci jsou koeficienty růstu. Všechny 

údaje pouţité v této kapitole byly čerpány ze souboru Zakázky_komplet_zákazníci.xlsx 

jeţ mi byl poskytnut vedoucím střediska realizace zakázek. 

Tabulka 9: Počet zákazníků 

(Zdroj: Zakázky_komplet_zákazníci.xlsx. Zpracování vlastní.) 

Pořadí (i) Roky (t) Počet zákazníků 

(y) 

1di (y) ki (y) 

1 2004 151 - - 

2 2005 134 -17 0,8874 

3 2006 97 -37 0,7239 

4 2007 154 57 1,5876 

5 2008 116 -38 0,7532 

6 2009 148 32 1,2759 

7 2010 155 7 1,0473 

8 2011 139 -16 0,8968 

 

V grafu č. 10 je zobrazen vývoj počtu zákazníků za období 2004 aţ 2011. Na svislé ose 

je vynesen počet zákazníků a na vodorovné ose jsou vyneseny roky sledovaného 
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období. Pro zobrazení této intervalové časové řady jsem zvolil sloupkový graf.

 

Graf 10: Počet zákazníků 

(Zdroj: Zakázky_komplet_zákazníci.xlsx. Zpracování vlastní.) 

Subjektivní hodnocení 

Během prvních tří let se počet zákazníků viditelně sniţoval a tento trend skončil v roce 

2007 kdy se ukazatel dostal aţ nad hodnotu z roku 2004. V roce 2008 přišel další pokles 

následovaný růstem, který se zastavil v roce 2010 na svém maximu 155 zákazníků. Rok 

2011 byl opět ve znamení poklesu, kdy si u podniku Uchytil s.r.o. nechalo realizovat 

svoje zakázky 139 zákazníků. 

Ve vývoji počtu zákazníků dochází ve sledovaném období ke střídání poklesu a růstu 

hodnot. Vývoj se ustaluje v období 2008 - 2011, ale ani zde není patrný ţádný trend, z 

tohoto důvodu budu povaţovat za vhodnou charakteristiku pro popis časové řady 

aritmetický průměr za poslední čtyři roky. 

Počet zákazníků sám o sobě nevypovídá o výkonnosti podniku, proto bude dále potřeba 

zjistit počet realizovaných zakázek a analyzovat jejich vztah k počtu zákazníků. 
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Charakteristiky datového souboru 

Z prvních diferencí uvedených v tabulce č. 9 získáme dosazením do vzorce (1.4) průměr 

prvních diferencí jeţ je roven 𝑑(𝑦)1
        =  7,67.V posledních čtyřech letech meziročně 

přibylo v průměru 7,67 zákazníka. 

Koeficienty růstu uvedené v posledním sloupci tabulky č. 10 dosadíme do vzorce (1.6) a 

získáme tak průměrný koeficient růstu 𝑘(𝑦)      = 1,0621. V posledních čtyřech letech se 

počet zákazníků zvýšil v průměru o 6,21%. 

Vyrovnání dat a prognóza 

Protoţe ve vývoji grafu č. 10 není patrný ţádný trend, provedu vyrovnání hodnot za 

poslední čtyři roky pomocí aritmetického průměru. Průměr časové řady je roven 

𝑦 = 139,5. Ve zkoumaném období si nechalo svoje zakázky zhotovit v průměru 139,5 

zákazníka. 

 

Graf 11: Počet zákazníků - průměr 

(Zdroj: Zakázky_komplet_zákazníci.xlsx. Zpracování vlastní.) 

Pokud zůstanou stávající podmínky zachovány, bude se počet zákazníků podniku 

Uchytil s.r.o. pohybovat kolem 140. 
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2.4.2 Zakázky realizované podnikem 

Tato kapitola se bude zabývat analýzou počtu zakázek, jeţ podnik provedl v posledních 

osmi letech. 

V tabulce č. 10 jsou ve třetím sloupci zachyceny počty realizovaných zakázek (y), ve 

čtvrtém sloupci se nacházejí první diference (1di) a v pátém sloupci jsou  zapsány 

koeficienty růstu (ki). 

Tabulka 10: Počet zakázek 

(Zdroj: Zakázky_komplet_zakazky.xlsm. Zpracování vlastní.) 

Pořadí (i) Roky (t) Počet zakázek 

(y) 

1di (y) ki (y) 

1 2004 373 - - 

2 2005 263 -110 0,7051 

3 2006 242 -21 0,9202 

4 2007 346 104 1,4298 

5 2008 218 -128 0,6301 

6 2009 297 79 1,3624 

7 2010 310 13 1,0438 

8 2011 220 -90 0,7097 
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V grafu č. 12 je zobrazen vývoj počtu zakázek za období 2004 aţ 2011. Na svislé ose je 

vynesen počet zakázek a na vodorovné ose jsou vyneseny jednotlivé roky sledovaného 

období. Pro zobrazení této intervalové časové řady jsem zvolil sloupkový graf

 

Graf 12: Počet zakázek 

(Zdroj: Zakázky_komplet_zakazky.xlsm. Zpracování vlastní.) 

Subjektivní hodnocení 

Při srovnání grafu č. 12 s grafem č. 10 je zřejmé, ţe počet zakázek má totoţný průběh s 

počtem zákazníků. Rozdíl je tu ovšem v období 2008 - 2011, kdy se počty zákazníků 

přiblíţily nejvyšší hodnotě z roku 2007 a v roce 2010 ji dokonce překonaly, zatímco u 

počtu provedených zakázek došlo k viditelnému propadu. 

Jelikoţ není v této časové řadě patrný ţádný trend, ale v období 2008 - 2011 se vývoj 

hodnot ustaluje, provedu její vyrovnání za toto období pomocí aritmetického průměru. 

Subjektivně mohu říci, ţe vývoj počtu zákazníků nekopíruje vývoj počtu zakázek, bliţší 

analýzu tohoto jevu provedu v následující kapitole. 

Charakteristiky datového souboru 

Průměr prvních diferencí vypočtených pomocí vzorce (1.4) je roven 𝑑(𝑦)1
        = 0,67. Ve 

sledovaném období meziročně rostl počet zakázek v průměru o 0,67 zakázky. 
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Koeficienty růstu z pátého sloupce tabulky č. 10 dosadíme do vzorce (1.6) a získáme 

tak průměrný koeficient růstu, 𝑘(𝑦)      =1,003. V posledních čtyřech letech rostl počet 

zakázek v průměru o 0,3%. 

Vyrovnání dat a prognóza 

Jak uţ jsem výše zmínil, nevykazuje vývoj dat ţádný trend, proto volím jako vhodný 

způsob vyrovnání dat aritmetický průměr jeţ je roven 𝑦 = 261,25.  Podnik provedl 

kaţdý rok v průměru 261,25 zakázky. 

 

Graf 13: Počet zakázek - průměr 

(Zdroj: Zakázky_komplet_zakazky.xlsm. Zpracování vlastní.) 

Pokud zůstanou stávající podmínky zachovány, bude podnik Uchytil s.r.o. realizovat 

kolem 260 zakázek. 

2.4.3 Průměrný počet zakázek pro jednoho zákazníka 

Jelikoţ jsou počty zákazníků a zakázek ve vzájemném vztahu, je vhodné si tento vztah 

zobrazit jako podíl zakázek a zákazníků. Touto analýzou zjistíme, kolik si nechal kaţdý 

zákazník v průměru zhotovit zakázek během období 2004 - 2011.  

Tabulka č. 11 obsahuje ve třetím sloupci mnoţství zakázek (y), jeţ podnik realizoval 

pro jednoho zákazníka. Ve čtvrtém sloupci jsou uvedeny první diference (1di) a poslední 

pátý sloupec zobrazuje koeficienty růstu (ki) ve sledovaném období 2004 - 2011. 
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Tabulka 11: Počet zakázek na zákazníka 

Pořadí (i) Rok (t) Počet zakázek 

na zákazníka (y) 

1di (y) ki (y) 

1 2004 2,47 - - 

2 2005 1,96 -0,51 0,7935 

3 2006 2,49 0,53 1,2704 

4 2007 2,25 -0,24 0,9036 

5 2008 1,88 -0,37 0,8356 

6 2009 2,01 0,13 1,0691 

7 2010 2 -0,01 0,9950 

8 2011 1,58 -0,42 0,7900 

 

Graf č. 14 vykresluje průběh počtu zakázek realizovaných pro jednoho zákazníka v 

období 2004 - 2011. Na svislé ose y jsou vyneseny počty těchto zakázek a na ose x jsou 

zobrazeny jednotlivé roky sledovaného období. Jelikoţ se jedná o okamţikovou 

časovou řadu, byl pro grafické zobrazení pouţit spojnicový graf. 

 

Graf 14: Počet zakázek na zákazníka 

Subjektivní hodnocení 

Nejvíce zakázek připadalo na jednoho zákazníka v roce 2006, kdy si nechal kaţdý 

zákazník zhotovit v průměru téměř 2,5 zakázky. Od tohoto roku dochází aţ ke konci 
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sledovaného období k poklesu hodnot ukazatele. Výjimku představují roky 2009 a 2010 

kdy došlo ke zvýšení hodnot ukazatele, ale v posledním sledovaném roce se počet 

zakázek pro jednoho zákazníka opět sníţil. 

Z grafu je patrný klesající trend, kdy v období 2006 - 2011 dochází ke stálému poklesu, 

jedinou výjimku v tomto úseku tvoří rok 2008 kdy došlo k prudšímu poklesu, neţ ve 

zbytku období. Pro výpočet charakteristik pouţiju data za posledních šest let.  

Charakteristiky časové řady 

První řešenou charakteristikou budou opět první diference ze čtvrtého sloupce tabulky 

č. 11. Dosazením těchto hodnot do vzorce (1.4) dostaneme průměr prvních diferencí, 

který se rovná 𝑑(𝑦)1
        = −0,182. Tato hodnota nám říká, ţe se ve sledovaném období 

meziročně sniţoval počet zakázek zadaných jedním zákazníkem o 0,18 zakázky. 

Další charakteristika časové řady jsou koeficienty růstu, ty jsou zachyceny v tabulce 

č. 11 v pátém sloupci. Dosazením koeficientů růstu do vzorce (1.6) dostaneme 

průměrný koeficient růstu jeţ je roven  𝑘(𝑦)      =0,913. Ve sledovaném období se hodnota 

sledovaného ukazatele meziročně sniţovala o 8,7%. 

Vyrovnání dat a prognóza 

Z grafického zobrazení průběhu časové se dá předpokládat lineární pokles, v tom 

případě by vhodnou funkcí pro vyrovnání byla regresní přímka. Jelikoţ ovšem počet 

zakázek na jednoho zákazníka nemůţe klesnout pod hodnotu 1, dá se usuzovat ţe se 

bude vývoj hodnot asymptoticky ustalovat, proto volím pro vyrovnání funkci s dolní 

asymptotou a to modifikovaný exponenciální trend. 

Tvar modifikovaného exponenciálního trendu pro tuto časovou řadu je: 

𝜂  𝑡 = 1,7 + 1,38 ∗ 0,6039(𝑡−2005 ), 𝑘𝑑𝑒 𝑡 = 2006,2007 … 

Hodnoty získané dosazením hodnot 2006 - 2012 jsou zapsány v tabulce č. 12 a 

zobrazeny grafem č. 15. 
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Tabulka 12: Počet zakázek připadajících na jednoho zákazníka 

Rok (t) Počet zakázek na zákazníka 

(y) 

Vyrovnané hodnoty (𝜼 ) 

2006 2,49 2,5352 

2007 2,25 2,2048 

2008 1,88 2,0053 

2009 2,01 1,8847 

2010 2 1,8120 

2011 1,58 1,7680 

2012  1,7415 

 

 

Graf 15: Zakázky od jednoho zákazníka - vyrovnání a prognóza 

Pokud zůstanou stávající podmínky zachovány a regresní funkce bude tyto podmínky 

vhodně vystihovat i v roce 2012, obdrţí podnik od jednoho zákazníka v průměru 1,74 

zakázky. 

2.5 Bankrotní model 

Tato kapitola se bude věnovat analýze bankrotního modelu IN05. Tento model byl 

zvolen proto, ţe se jedná o souhrnné ekonomické hodnocení podniku vytvořené v 

českém prostředí. 
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2.5.1 Index důvěryhodnosti IN05 

V následující tabulce č. 13 jsou zobrazeny vypočtené hodnoty indexu důvěryhodnosti 

IN05 (y). Čtvrtý sloupec opět obsahuje hodnoty prvních diferencí (1di) a ve sloupci 

posledním se nacházejí koeficienty růstu (ki).  

Tabulka 13: Index důvěryhodnosti IN05 

(Zdroj: Rozvaha, výkaz zisku a ztráty 2002 - 2011. Zpracování vlastní.) 

Pořadí (i) Roky (t) IN 05 (y) 1di (y) ki (y) 

1 2002 2 - - 

2 2003 5 3 2,50 

3 2004 1,79 -3,21 0,36 

4 2005 3,16 1,37 1,77 

5 2006 1,37 -1,79 0,43 

6 2007 1,15 -0,22 0,84 

7 2008 1,22 0,07 1,06 

8 2009 1,05 -0,17 0,86 

9 2010 1,33 0,28 1,27 

10 2011 1,18 -0,15 0,89 

 

Klíčovou úlohou indexu důvěryhodnosti je určit, zda podniku hrozí bankrot či nikoli. 

Toto se dá zjistit z polohy hodnot indexu vůči hraničním hodnotám (viz. kapitola 

Bankrotní model), proto je důleţité si před subjektivním hodnocením zobrazit vývoj 

tohoto indexu spolu s jeho hraničními hodnotami. 

Graf č. 16 zobrazuje vývoj IN05 v období 2002 - 2011. Na vodorovné ose jsou 

znázorněny jednotlivé roky sledovaného období a svislá osa zobrazuje hodnoty IN05. 

Pro zobrazení této okamţikové časové řady je pouţit spojnicový graf. 
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Graf 16: Index důvěryhodnosti IN05 

(Zdroj: Rozvaha, výkaz zisku a ztráty 2002 - 2011. Zpracování vlastní.) 

Subjektivní hodnocení 

Z grafu je zřejmé, ţe nejlepších hodnot dosahoval podnik v letech 2002 - 2005. V roce 

2006 se podnik dostal do "šedé zóny" a zůstává v ní doposud. Vývoj ukazatele v období 

2006 aţ 2011 budí dojem, ţe kolísá kolem určité hodnoty, přičemţ svého minima 

dosáhl v roce 2009, kdy klesl na hodnotu 1,05.  

Ze subjektivního hodnocení vyplynulo, ţe nejvhodnějším způsobem vyrovnání této 

časové řady by bylo vyhladit hodnoty IN05 za posledních šest let pomocí regresní 

přímky. Ověření provedu v následující části pomocí analýzy prvních diferencí. 

Pro bliţší pochopení výsledků indexu důvěryhodnosti IN05 je nutné zjistit, co vedlo k 

propadu jeho hodnot do "šedé zóny" v roce 2006. V další kapitole se tedy budu zabývat 

rozkladem indexu důvěryhodnosti na jednotlivé prvky jeţ vstupují do výpočtu a budu se 

snaţit posoudit, jaké poloţky rozvahy mají největší vliv na výsledek. 
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Charakteristiky časové řady 

Jako prvním se budu věnovat prvním diferencím, jeţ jsou uvedeny ve čtvrtém sloupci 

tabulky č. 13. Dosazením těchto diferencí do vzorce (1.4) dostaneme jejich průměr, 

který se rovná 𝑑(𝑦)1
        = −0,03.  Tento údaj nám říká, ţe ve sledovaném období se 

hodnota IN05 sniţovala o 0,03 kaţdý rok. 

Dalším krokem po výpočtu průměru prvních diferencí je analýza průběhu hodnot 

ukazatele IN05 v posledních šesti letech. Účelem je ověřit si, zda jde vyrovnat průběh 

časové řady za toto období regresní přímkou. Vzhledem k povaze prvních diferencí a 

ignorování prvních čtyř let, získáme pro analýzu pět hodnot. Tyto hodnoty spolu s 

průměrem prvních diferencí jsou zobrazeny v grafu č. 17. 

 

Graf 17: IN05 - první diference 

Z grafu je zřejmé, ţe diference v posledních šesti letech kolísají kolem určité konstanty. 

Pro vyrovnání dat v tomto období pouţijeme regresní přímku. 

Druhou základní charakteristikou jsou koeficienty růstu vypsané v pátém sloupci 

tabulky č. 13. Dosazením těchto hodnot do vzorce (1.6) získáme průměr koeficientů 

růstu jeţ je roven 𝑘(𝑦)      =0,97. V období 2006 - 2011klesala hodnota IN05 o 3% kaţdý 

rok. 
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Vyrovnání dat a prognóza 

Z analýzy první diferencí vyplynulo, ţe časovou řadu bude nejvhodnější vyrovnat 

lineární funkcí, tedy regresní přímkou. Hledaná funkce regresní přímky má tvar: 

𝜂  𝑡 = 1,275 − 0,017 ∗  𝑡 − 2005 ,      𝑘𝑑𝑒 𝑡 = 2006, 2007, … 

Dosazením jednotlivých roků do nalezené funkce, získáme vyrovnané hodnoty indexu 

důvěryhodnosti ve sledovaném období.  

Prognózu pro rok 2012 získáme dosazením čísla 2012 za t do vzorce regresní přímky:  

𝜂  2012 = 1,275 − 0,017 ∗  2012 − 2003 = 1,16. 

Veškeré hodnoty získané pro vyrovnání a prognózu jsou zapsány v tabulce č. 14. 

Tabulka 14: IN05 - vyrovnání a prognóza 

Rok (t) IN05 (y) Vyrovnaná data (𝜼 ) 

2006 1,37 1,26 

2007 1,15 1,24 

2008 1,22 1,22 

2009 1,05 1,21 

2010 1,33 1,19 

2011 1,18 1,18 

2012  1,16 

 

Hodnoty z předchozí tabulky si zobrazíme v následujícím grafu č. 18. 
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Graf 18: IN05 - vyrovnání a prognóza 

Pokud zůstanou stávající podmínky zachovány a regresní funkce bude tyto podmínky 

vhodně vystihovat i v roce 2012, bude se hodnota indexu důvěryhodnosti IN05 Uchytil 

s.r.o. stále nacházet v "šedé zóně" na úrovni 1,16. 

Rozbor indexu důvěryhodnosti IN05 

V následující tabulce č. 15 jsou uvedeny hodnoty jednotlivý poměrových ukazatelů po 

vynásobení příslušnými vahami dle OKEČ (viz. kapitola Bankrotní model). 

Tabulka 15: Poměrové ukazatele IN05 

Rok (t) V1 V2 V3 V4 V5 

2002 0,388 0,285 0,356 0,867 0,104 

2003 0,438 2,179 1,273 0,980 0,131 

2004 0,340 0,973 0,104 0,347 0,029 

2005 0,333 2,371 0,160 0,246 0,055 

2006 0,343 0,256 0,303 0,414 0,051 

2007 0,332 0,224 0,271 0,284 0,044 

2008 0,343 0,193 0,275 0,365 0,042 

2009 0,346 0,192 0,224 0,254 0,034 

2010 0,338 0,355 0,325 0,273 0,035 

2011 0,350 0,280 0,255 0,259 0,035 
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Pro lepší názornost si zobrazíme data z tabulky č. 15 v grafu č. 19. Na vodorovné ose 

jsou zobrazeny jednotlivé roky pozorovaného období a na svislé ose jsou vyneseny 

hodnoty jednotlivých ukazatelů vstupujících do výpočtu indexu důvěryhodnosti IN05. 

 

Graf 19: IN05 - rozbor 

Z grafu je zřejmé, ţe na výsledek mají největší vliv ukazatele V2, V3 a V4. Zbylé dva 

vykazují v celém období konstantní průběh. V následujícím grafu je zobrazen vývoj 

jednotlivých sloţek vstupujících do výpočtu. Protoţe se jedná o poměrové ukazatele, do 

výpočtu vţdy vstupují dvě hodnoty a to dělenec a dělitel (viz. kapitola Bankrotní 

modely). Zde jako dělenec vystupuje EBIT a celkové výnosy, jako dělitel nákladové 

úroky a celková aktiva. Pro lepší názornost byly hodnoty celkových aktiv a celkových 

výnosů vyděleny deseti. 
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Graf 20: Rozbor - V2, V3 a V4 

(Zdroj: Rozvaha a výkaz zisku a ztráty 2002 - 2011. Zpracování vlastní.) 

Z grafu je patrné, ţe propad do "šedé zóny" v roce 2006 byl způsoben nárůstem 

nákladových úroků, jeţ plynuly z úvěrů a bankovních půjček jeţ si podnik v tomto 

období pořídil. Negativní vliv na hodnoty ukazatele měl také růst celkových aktiv, který 

rostl rychleji neţ celkové výnosy a EBIT. 
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3 Program  

Jelikoţ soubor, který jsem měl k dispozici pro analýzu počtu zakázek, obsahoval téměř 

2 400 záznamů, vytvořil jsem v programovacím jazyku VBA prostředí MS Excel 

jednoduchý dotazovací algoritmus (viz. Přílohy), který prohledával kódová označení 

zakázek a tvořil součty podle zadaných kritérií.  

Kódové označení vypadá následovně: 104123. 

Kde: první číslo označuje jakým závodem byla zakázka provedena. 1 - Brno,  

 2 - Ţďár nad Sázavou, 3 - Hodonín; 

 druhé a třetí číslo značí rok, ve kterém byla zakázka realizována. 04 - 2004, 

 05 - 2005, 06 - 2006 atd.; 

 poslední tři čísla značí pořadí zakázky v daném roce. 

 

Obrázek 1: Ukázka programu 

Ovládání programu 

Celý program je ovládán pomocí dvou polí jeţ obsahují "optionbuttony" a tlačítkem 

"Hledej". V poli "Rok" se nastaví rok, ve kterém chceme zjistit počet zakázek a v poli 

"Pobočka" se nastaví odštěpný závod, pro který má být tvořen součet. Po stisknutí 

tlačítka "Hledej" program prohledá celý soubor zakázek a podle zadaných kriterií 

vytvoří součet, jeţ se zobrazí v poli pod tlačítkem. 
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Zhodnocení cílů práce 

Hlavním cílem bylo analyzovat meziroční změny vybraných ukazatelů za období 

2002 - 2011 pomocí časových řad a predikovat jejich vývoj. 

Tento cíl se podařilo splnit analýzou zvolených ukazatelů. Během analýzy ukazatelů 

jsem chtěl vyrovnat jejich vývoj pomocí vhodné regresní funkce a určit predikci pro 

další rok. Většina ukazatelů však ve svém vývoji nevykazovala ţádný trend.  

Pro trţby za prodej zboţí a náklady na prodané zboţí se nepodařilo určit charakteristiku 

ani podle aritmetického průměru. Ten byl pouţit při popisu posledních čtyř let vývoje 

počtu zákazníků a zakázek.  

Pomocí regresní přímky byla vyrovnána data za poslední tři roky u trţeb za vlastní 

výrobky a sluţby a výkonové spotřeby, spolu s tím byla určena jejich predikce pro rok 

2012. U vývoje indexu IN05 se pomocí regresní přímky podařilo vyrovnat data za 

posledních šest let a určit prognózu na rok 2012.  

Nelineární regresní funkce byla pouţita při vyrovnání průběhu ukazatele osobních 

nákladů, kdy byla pomocí modifikovaného exponenciálního trendu vyrovnána data za 

období 2006 - 2011 a stanovena předpověď pro rok 2012. Taktéţ modifikovaným 

exponenciálním trendem byl vyrovnán průběh ukazatele průměrného počtu zakázek 

zadaných jedním zákazníkem, kdy byla vyrovnána data za období 2006 - 2011 a určena 

predikce pro rok 2012. 

Dílčí cíle 

Dílčím cílem práce bylo zobrazení současné hospodářské situace na základě 

analýzy tržeb a nákladů 

Tento cíl byl splněn analýzou trţeb a nákladů,z níţ vyplynulo, ţe zatímco se trţby za 

prodané zboţí budou pravděpodobně drţet na stejné hladině jako v období 2004 - 2010, 

tak trţby z prodeje vlastních výrobků a sluţeb v posledních třech letech klesají. Naproti 

tomu však výkonová spotřeba vykazuje v posledních třech letech růst hodnot. Podnik by 

se měl snaţit tento trend zastavit, například změnou dodavatele materiálu, energie nebo 

neskladovatelných dodávek. 

Dílčím cílem práce bylo vytvoření odpovídajícího programu pro extrakci dat 

potřebných pro analýzu 

Tento cíl byl splněn při analýze zakázek, kdy bylo třeba vytvořit součty za jednotlivé 

roky pro konkrétní závody. K analýze počtu zakázek jsem dostal od vedoucího střediska 

realizace zakázek k dispozici soubor, v němţ byly zachyceny provedené zakázky jako 

kombinace kódového označení v první buňce a popisu zakázky v druhé buňce. Z tohoto 

souboru byly pomocí mnou vytvořeného programu (viz. 3 Program) extrahovány počty 

zakázek, které byly poté pouţity pro analýzu pomocí časové řady. 
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Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývala analýzou vybraných ukazatelů podniku Uchytil s.r.o. 

pomocí časových řad. Základem práce byla analýza nejvýznamnějších poloţek výnosů a 

nákladů za období 2002 - 2011. Ve vztahu k výnosům byly analyzovány počty 

zákazníků a zakázek, protoţe právě ty jsou hlavním zdrojem příjmů podniku. Hodnoty 

pro analýzu těchto ukazatelů jsem měl k dispozici za období 2004 - 2011. Pro posouzení 

celkového ekonomického zdraví podniku byl zvolen index důvěryhodnosti IN05, který 

byl vytvořen pro období 2002 - 2011. 

Tato práce poskytuje podniku Uchytil s.r.o. přehled o tom, jak si vedl na trhu na němţ 

se pohybuje, díky vývoji hlavních poloţek výnosů a nákladů v období 2002 - 2011, 

spolu s jejich předpovědí do nejbliţší budoucnosti. Toto umoţňuje managementu náhled 

na to, jak se můţou tyto poloţky dál vyvíjet a s předstihem na tento vývoj reagovat.  

Díky analýze indexu důvěryhodnosti IN05 podniku Uchytil s.r.o. můţe jeho 

management zjistit, jak je na tom podnik z hlediska souhrnného ekonomického 

hodnocení a přistoupit k nápravným opatřením pro zlepšení situace. 
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Příloha č. 1: zdrojový kód programu pro extrakci dat ze souboru 

Zakazky_komplet_zakazky.xlsm. 

Zdrojový kód: 

'zvolení roku 

If OptionButton1.Value = True Then rok = "04" 

If OptionButton2.Value = True Then rok = "05" 

If OptionButton3.Value = True Then rok = "06" 

If OptionButton4.Value = True Then rok = "07" 

If OptionButton5.Value = True Then rok = "08" 

If OptionButton6.Value = True Then rok = "09" 

If OptionButton7.Value = True Then rok = "10" 

If OptionButton8.Value = True Then rok = "11" 

 

'zvolení pobočky 

If OptionButton9.Value = True Then pobocka_rok = "1" + rok 

If OptionButton10.Value = True Then pobocka_rok = "2" + rok 

If OptionButton11.Value = True Then pobocka_rok = "3" + rok 

 

'vytvoření součtu dle zadaných kriterií 

For i = 9 To 2386 

    bunka = Worksheets("Helios Orange - Zakázky").Range("A" & i).Value 

    test = Mid(bunka, 1, 3) 

    If test = pobocka_rok Then 

        pocet_zakazek = pocet_zakazek + 1 

    End If 

Next i 

 

'vypsání výsledku 

Label1.Caption = pocet_zakazek 


