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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných ekonomických ukazatelů dopravní 

společnosti Stanislav Krobot s.r.o. s využitím vhodných statistických metod, na základě 

zjištěných dat hodnotí finanční situaci podniku a navrhuje případná řešení. Práce je 

rozdělena do několika hlavních částí. V teoretické části jsou probrány a vysvětleny 

veškerá východiska pro analýzu podniku, ale také pro využité statistické metody. 

V části analytické je poté popsána samotná analýza ekonomických ukazatelů podniku a 

pomocí vybraných statistických metod určena prognóza s možným budoucím vývojem 

společnosti. Návrhovou část tvoří kroky, které by měla firma Stanislav Krobot s.r.o. 

učinit pro zlepšení stávající situace.  

 

ABSTRACT 

Bachelor’s thesis is focused on the analysis of selected economic indicators of the 

transport company Stanislav Krobot Ltd. using appropriate statistical methods, based on 

found data assesses the financial situation of the company and suggests posssible 

solutions. The thesis is devided into several main parts. In the theoretical part are 

discussed and explained all the bases for analysis of the company, but also for used 

statistical methods. In the analysis part is described the analysis of economic indicators 

of the company and by using chosen stastitical methods has been established possible 

future prognosis of company’s development. Suggestion part contains steps that the 

transport company Stanislav Krobot Ltd. should do to improve its situation. 
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Ekonomické ukazatele, výkonnost podniku, statistické metody, regresní analýza, časové 

řady 
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ÚVOD 

 

Finanční analýza je v dnešní době nedílnou součástí fungování a prosperity veškerých 

podniků. Nezáleží na tom, zda je podnik malý a má jen několik zaměstnanců, nebo je 

opravdu velkého rozměru a jeho činnost se rozprostírá přes všechny kontinenty světa. 

Finanční analýza přináší pro každý z případů velice hodnotné informace, které pomáhají 

při rozhodování a zhodnocování stávajícího stavu společnosti. 

 

Finanční výkonnost podniku hodnotíme podle různých ekonomických ukazatelů a 

metod. Hodnotíme, jak společnost hospodaří se svým kapitálem, jaká je její pozice na 

trhu a srovnáváme získané poznatky s konkurencí. S využitím statistických metod 

můžeme předpovídat budoucí vývoj společnosti. Je však důležité si uvědomit, že se 

jedná jen o určitý předpoklad, který vychází ze získaných dat. Na základě uvedených 

údajů jsme schopni navrhnout plány, které by měly konkrétní společnost vést 

požadovaným směrem. Všechny navrhované a realizované kroky lze opět pomocí 

stejných postupů zpětně kontrolovat a posuzovat.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

 

Cílem této práce je posouzení vybraných ekonomických ukazatelů pro firmu Stanislav 

Krobot s.r.o., analýza zjištěných dat v čase pomocí vhodně zvolených statistických 

metod a následné navržení potřebných změn. Sledované období, které bude podrobeno 

analýze, začíná rokem 2007 a končí rokem 2012. Kvůli co možná nejmenšímu zkreslení 

zjištěných poznatků vlivem proměnlivosti různých podmínek, byl zvolen šestiletý 

interval. 

 

Jedním z účelů práce je na základě zpracovaných informací vytvořit přehledné a 

pochopitelné schéma s výsledky jednotlivých finančních ukazatelů, pomocí 

doporučených opatření a návrhů, ze kterých bude schopné vedení firmy čerpat a 

podpořit tak svoje budoucí rozhodování. 

 

Nedílnou součástí bakalářské práce je vytvoření programu, který umožní vedení 

společnosti sledovat ekonomické ukazatele a vybrané trendy v jakémkoliv období od 

roku 2007. Program by měl společnosti pomoci v budoucím plánování a rozhodování, 

ale také ve zpětné kontrole. Použito bude prostředí Microsoft Visual Basic for 

Application, které je součástí programu Microsoft Excel.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

V následující části bakalářské práce budou podrobně rozebrána všechna teoretická 

východiska. První část je věnována teorii finanční, část druhá teorii statistické. 

 

1.1 Finanční analýza 

 

Finanční analýza podniku je v dnešní době chápána jako metoda hodnocení finančního 

hospodaření podniku, při které se získaná data dále zpracovávají, třídí, agregují, 

srovnávají mezi sebou a hledají se mezi nimi souvislosti. Analýza je zaměřena na 

zhodnocení silných a slabých stránek podniku, měla by identifikovat slabiny, ale také 

vyzdvihnout přednosti společnosti. Informace získané pomocí finanční analýzy 

umožňují dospět k určitým závěrům o finančním zdraví společnosti, o tom, jak 

hospodaří se svými prostředky a v jaké finanční situaci se nachází [1]. 

 

Cílem finanční analýzy podniku je zpravidla [1]: 

 posouzení vlivu vnitřního a vnějšího prostředí podniku, 

 analýza dosavadního vývoje podniku, 

 porovnání výsledků analýzy s ostatními podniky na trhu, 

 poskytnutí informací pro budoucí rozhodování, 

 analýza možných variant budoucího vývoje a zvolení nejvhodnější z nich, 

 interpretace výsledků včetně návrhů ve finančním plánování a řízení podniku. 

 

Informace získané pomocí finanční analýzy slouží hlavně jako podklady pro vrcholové 

vedení společnosti a její manažery, kteří jsou na základě těchto podkladů schopni 

navrhovat finanční plány a podporovat tak svá rozhodnutí o budoucím vývoji 

společnosti. Vedení společnosti však není jediným uživatelem finanční analýzy. 

Uživatele můžeme dělit na vnější a vnitřní [2]. 
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Mezi vnější uživatele patří [2]: 

 stát a jeho orgány, 

 investoři, 

 banky a jiní věřitelé, 

 obchodní partneři, 

 konkurence, apod. 

 

Vnitřními uživateli finanční analýzy jsou [2]: 

 manažeři, 

 zaměstnanci, 

 odboráři. 

 

1.1.1 Zdroje informací pro finanční analýzu 

 

Hlavním zdrojem dat pro finanční analýzu jsou především účetní výkazy daného 

podniku. Pro co nejpřesnější a nejvěrohodnější analýzu je nutné, aby podklady byly 

kvalitní a velice dobře zpracované. V některých případech se lze dokonce setkat s tím, 

že jsou podklady pro připravovanou analýzu tvořeny z původních účetních dokladů. 

Z tohoto hlediska můžeme účetní výkazy rozdělit do dvou skupin [3]: 

 

 Výkazy finančního účetnictví, které také můžeme označit jako výkazy externí 

či vnější. Jsou to dokumenty veřejné a podávají přehled o struktuře majetku 

podniku, o zdrojích financování, o pohybu peněžních toků. Každý podnik 

zpracovává tyto účetní výkazy povinně podle zákona č. 563/1991 Sb. 

  

 Vnitropodnikové účetní výkazy. Tyto výkazy nepodléhají žádné jednotné 

úpravě, nejsou povinné a podnik je vytváří jen na základě svých potřeb a 

požadavků. 
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Mezi výkazy finančního účetnictví patří [2]: 

 rozvaha, 

 výkaz zisku a ztráty, 

 výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích)1, 

 příloha k účetní závěrce. 

 

1.1.2 Rozvaha 

 

Rozvaha je písemným přehledem struktury majetku a zdrojů k určitému datu, většinou 

k poslednímu dni finančního roku firmy [2]. Rozvahu dělíme na dvě části (strany). 

První část (strana levá) znázorňuje aktiva společnosti, uvádí přehled toho, co daný 

podnik vlastní, ale také informace o tom, co společnosti dluží další ekonomické 

subjekty. Druhá část (strana pravá) znázorňuje pasiva společnosti, která ukazují, jakým 

způsobem jsou aktiva společnosti financována. Dále zde nalezneme závazky vůči jiným 

ekonomickým subjektům a vlastní jmění společnosti [4].  

 

Tabulka č. 1: Struktura rozvahy (Vlastní zpracování dle [3, s. 20]) 

AKTIVA PASIVA 

Pohledávky za upsaný základní kapitál Základní kapitál 

Dlouhodobý nehmotný majetek Kapitálové fondy 

Dlouhodobý hmotný majetek Fondy ze zisku 

Dlouhodobý finanční majetek Nerozdělený výsledek hospodaření 

Zásoby Výsledek hospodaření účetního období 

Dlouhodobé pohledávky Rezervy  

Krátkodobé pohledávky Dlouhodobé závazky 

Peníze Krátkodobé závazky 

Ostatní aktiva Bankovní úvěry a výpomoci 

  Ostatní pasiva 

  

                                                 
1 Je součástí účetní závěrky pouze pro podniky, které účetní závěrku sestavují v plném rozsahu. 
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1.1.3 Výkaz zisku a ztráty 

 

Výkaz zisku a ztráty sděluje informace o dosaženém výsledku hospodaření [2]. Výkaz 

je opět rozdělen na dvě části. Na část zvanou náklady, které můžeme definovat jako 

„peněžní částky, které podnik účelně používá na pořízení aktiv a jejich přeměnu na 

produkt. Náklady tak představují kategorii vstupů hospodářských prostředků do 

produkčního procesu“[5, s. 27]. A na část zvanou výnosy, které nám říkají, kolik peněz 

firma během účetního období získala z prodeje výrobků a služeb [4]. Nebere se ohled na 

to, zda firma dané sumy v tomto období inkasovala, či nikoliv. 

 

Ve finančním účetnictví se uplatňuje druhové třídění nákladů a výnosů. Můžeme tak 

lépe zjistit, co bylo spotřebováno (v případě nákladů) nebo z jaké aktivity vyplývá daný 

výnos (v případě výnosů) [5]. 

 

Základními nákladovými druhy jsou [5]: 

 spotřebované nákupy (materiál, suroviny, atd.) 

 služby (spotřeba energií, opravy, cestovné, apod.) 

 osobní náklady (mzdy, odměny, zákonné pojištění, atd.) 

 daně a poplatky 

 odpisy dlouhodobého majetku, rezervy, 

 jiné provozní náklady, 

 finanční náklady, 

 mimořádné náklady. 

 

Základními druhy výnosů jsou [5]: 

 tržby za vlastní výkony a zboží, 

 změna stavu vnitropodnikových zásob, 

 aktivace (materiálu, zboží, atp.), 

 jiné provozní výnosy, 

 finanční výnosy (prodej cenných papírů, přijaté úroky), 

 mimořádné výnosy. 
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1.1.4 Horizontální analýza 

 

Horizontální analýza patří mezi metody absolutní, zdrojem dat jsou údaje uvedené 

přímo v účetních výkazech. Používá se zejména pro zachycení vývojových trendů 

v časové posloupnosti a porovnává změny položek jednotlivých výkazů [2]. Výpočet je 

následující: 

 

 Absolutní změna = ukazatel𝑡 - ukazatel𝑡−1. (1.1) 

 

 Procentní změna = 
𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 × 100

 ukazatel𝑡−1
  (1.2) 

 

1.1.5 Ukazatele rentability 

 

Rentabilita, též označovaná jako výnosnost, vyjadřuje poměr mezi výsledkem 

hospodaření a určitým vstupem, kterým většinou bývají celková aktiva, kapitál nebo 

tržby. Určuje, kolik jednotek zisku připadá na jednu jednotku zvoleného vstupu [1]. 

 

Rentabilita aktiv 

 

Jedná se o klíčový ukazatel rentability označovaný jako ROA (Return on Assets), který 

měří výkonnost podniku. Porovnává různé formy zisku s celkovými aktivy. Výpočet dle 

vzorce [3]: 

 

 ROA = 
Výsledek ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
. (1.3) 
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Rentabilita tržeb 

 

Rentabilita tržeb, označovaná jako ROS (Return on Sales), představuje efektivnost 

podniku v podobě ziskové marže. Výpočet dle vzorce [2]: 

 

 ROS = 
Výsledek ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎ř𝑒𝑛í

𝑇𝑟ž𝑏𝑦
. (1.4) 

 

1.1.6 Ukazatele aktivity 

 

Ukazatele aktivity jsou zdrojem informací o tom, jak podnik využívá jednotlivé části 

majetku a jak s nimi nakládá. Ukazatele je možné sledovat buď v podobě počtů obratů 

jednotlivých položek aktiv/pasiv, nebo v podobě doby obratu jednotlivých 

aktiv/pasiv [4]. 

 

Obrat aktiv 

 

Obrat aktiv slouží k měření celkového využití majetku, tedy měří, kolikrát se celková 

aktiva vůči tržbám obrátí za rok. Výpočet je následující [2]: 

 

 Obrat aktiv = 
Tržby

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑘𝑒𝑚
. (1.5) 

 

Doba obratu pohledávek 

 

Tento ukazatel udává průměrnou dobu, která uplyne mezi vystavením faktury za 

poskytnutí služeb, prodej zboží nebo hotových výrobků, a okamžikem připsání 

peněžních prostředků na účet. Výpočet dle vzorce [3]: 

 

 Doba obratu pohledávek = 
Pohledávky

𝑇𝑟ž𝑏𝑦

360

. (1.6) 
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1.1.7 Ukazatele zadluženosti 

 

Ukazatele zadluženosti znázorňují rozložení vlastního a cizího kapitálu, přináší 

informace týkající se úvěrového zatížení firmy. 

 

Celková zadluženost 

 

Celková zadluženost, nazývaná také jako věřitelské riziko, charakterizuje finanční 

úroveň firmy. Značí poměr krytí vlastního majetku cizími zdroji. Výpočet je 

následující [3]: 

 

 Celková zadluženost = 
Cizí zdroje

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
. (1.7) 

 

1.1.8 Ukazatele likvidity 

 

Z ukazatelů likvidity lze zjistit, jak rychle je firma schopná dostát svým krátkodobým 

závazkům. Při sestavování ukazatelů likvidity se vychází z položek oběžných aktiv, 

které jsou z hlediska majetku nejvíce likvidní, tudíž se dají nejrychleji přeměnit na 

peněžní prostředky [2]. 

 

Pohotová likvidita 

 

Pohotová likvidita vynechává z oběžných aktiv položku zásoby, která je nejméně 

likvidní. Měly by být vynechány i pohledávky, které jsou nedobytné. Tento ukazatel je 

vhodný k přesnějšímu určení, zda je podnik schopný dostát svým krátkodobým 

závazkům. Výpočet je následující [4]: 

 

 Pohotová likvidita = 
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
. (1.8) 
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1.1.9 Bonitní a bankrotní modely 

 

Tyto modely patří k souhrnným metodám hodnocení výkonnosti podniku. Je velmi 

těžké vytvořit si představu o finanční situaci podniku jen na základě výše zmíněných 

ukazatelů. Z toho důvodu byly vytvořeny souhrnné indexy hodnocení podniku, jejichž 

cílem je doplnit absolutní a poměrové ukazatele, vyjádřit jedním číslem finančně-

ekonomickou situaci a výkonnost podniku, a případně upozornit na finanční zdraví 

podniku [3]. Bonitní a bankrotní modely jsou využívány zejména v bankovním sektoru. 

Banky si tak ověřují, zda jsou podniky schopné splácet své závazky a tím zjišťují i míru 

rizika, kterou banka ponese [2]. 

 

Altmanův model 

 

Altmanův model patří mezi bankrotní modely, nazývá se také Z Score. Úkolem tohoto 

modelu je zjistit, zdali je účetní jednotka v dohledné budoucnosti ohrožena bankrotem, 

či nikoliv. Slouží k tomu vzorec, ve kterém je spojeno několik ukazatelů, které mají 

určitou váhu. Níže uvedený vzorec je variantou pro české společnosti [2]: 

 

 

Z’cz = 3,3 ∙ 
𝑍𝑖𝑠𝑘

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 
+ 0,99 ∙

𝑇𝑟ž𝑏𝑦

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 0,6 ∙

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
+

+1,4 ∙
𝑁𝑒𝑟𝑜𝑧𝑑ě𝑙𝑒𝑛ý 𝑧𝑖𝑠𝑘

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
+ 6,56 ∙

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑝𝑟𝑎𝑐.𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
− 1 ∙

 
𝑍á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 𝑝𝑜 𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖

𝑉ý𝑛𝑜𝑠𝑦
. 

(1.9) 

 

Hodnocení Altmanova modelu probíhá na základě číselného výsledku. V případě, že je 

výsledek roven 1,8 nebo nižší, jedná se o bankrotní podnik. Bonitní podnik dosahuje 

výsledku 2,99 a vyšší. V případě, že se výsledek nachází mezi těmito hranicemi, spadá 

do tzv. šedé zóny, kdy není možné výsledek ohodnotit [2]. 

  



18 

 

1.2 Časové řady 

 

Časové řady lze popsat jako řadu hodnot určitého ukazatele, které jsou jednoznačně 

časově uspořádány ve směru minulost – přítomnost [6]. 

 

Časové řady mají uplatnění v nejrůznějších oblastech dnešního života, avšak stále 

většího významu nabývají v oblasti ekonomie, ať už jde o makroekonomické ukazatele 

nebo o různé jiné dílčí ekonomické prvky [6].  

 

1.2.1 Členění časových řad 

 

Časové řady ekonomických ukazatelů lze členit různými způsoby, zejména v důsledku 

existence rozdílnosti pozorovaných prvků. Existují různé druhy časových řad, které 

rozlišujeme [6]: 

 

 podle časového hlediska na časové řady intervalové a okamžikové, 

 podle periodicity sledovaných údajů na časové řady dlouhodobé a krátkodobé, 

 podle druhu sledovaných ukazatelů na časové řady primární a sekundární, 

 podle způsobu vyjádření údajů na časové řady naturální a peněžní. 

 

Intervalovými ukazateli v časových řadách se rozumí jevy, věci, události, které 

v daném časovém úseku vznikají a zanikají. Údaje intervalových časových řad lze sčítat 

a tím lze vytvořit součty za více období [7]. 

 

Časové řady ukazatelů okamžikových jsou tvořeny z ukazatelů, které jsou určeny 

v konkrétní okamžik. Nejčastěji to bývá den. Sčítání těchto hodnot nedává reálný smysl, 

proto se řady tohoto typu shrnují pomocí speciálního průměru [6]. 

 

V případě periodicity sledovaných údajů v časových řadách rozlišujeme časové řady 

krátkodobé (periodicita je kratší než jeden rok) a časové řady dlouhodobé (periodicita 

je rovna nebo větší než jeden rok) [6]. 
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Charakter ukazatele, který tvoří časovou řadu, člení časové řady na řady primární a 

sekundární. Primární časové řady lze zjistit přímo, například stav zásob k určitému 

datu. Časové řady sekundární je nutno odvozovat, většinou pomocí funkcí [6]. 

 

V případě grafického znázornění časových řad, které slouží zejména k lepšímu 

představení stávajícího a budoucího vývoje, je nutno rozlišovat o jaký druh časové řady 

se jedná. Okamžikové časové řady znázorňujeme jen spojnicovými grafy. Intervalové 

časové řady můžeme znázornit třemi způsoby [7]: 

 

 sloupkovými grafy, 

 hůlkovými grafy, 

 spojnicovými grafy. 

 

1.2.2 Charakteristiky časových řad 

 

Charakteristiky časových řad nám umožňují získat více informací a poznatků o 

časových řadách. Jednou ze základních charakteristik je průměr časových řad, který 

značíme pomocí �̅�. Pro intervalové řady vypočítáme průměr pomocí následujícího 

vzorce [6]: 

  

 �̅� =  
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖 .

𝑛

𝑖=1

 (1.10) 

 

Průměr okamžikové časové řady se nazývá průměrem chronologickým a je rovněž 

označován pomocí �̅�. Počítáme jej pomocí vzorce [7]: 

 

 �̅� =  
1

𝑛 − 1
[
𝑦1

2
+ ∑ 𝑦𝑖 +

𝑦𝑛

2

𝑛−1

𝑖=2

]. (1.11) 
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Mezi další charakteristiky časových řad patří tzv. první diference. Značíme je 

jako 𝑑1 𝑖(𝑦) a vypočítáme je jako rozdíl dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady 

pomocí vzorce [7]: 

 

 𝑑1 𝑖(𝑦) =  𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1,   𝑖 = 2,3, . . , 𝑛 . (1.12) 

 

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

hodnota v určitém okamžiku oproti okamžiku předcházejícímu. Zjistíme-li, že se první 

diference pohybuje kolem konstanty, lze říci, že pozorovaná časová řada má lineární 

trend a můžeme popsat její vývoj pomocí přímky. 

 

Z prvních diferencí určujeme průměr prvních diferencí, který vyjadřuje, o kolik se 

průměrně změnila hodnota časové řady za jednotkový časový interval. Označujeme jej 

𝑑1 (𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  a výpočet provádíme pomocí vzorce [6]: 

 

 𝑑1 (𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =  
1

𝑛 − 1
∑ 𝑑1 𝑖(𝑦)

𝑛

𝑖=2

. (1.13) 

 

Další charakteristikou časových řad je koeficient růstu, označuje se 𝑘𝑖(𝑦) a vyjadřuje 

rychlost růstu či poklesu hodnot časové řady. Sleduje, kolikrát se zvýšila hodnota 

časové řady v určitém okamžiku oproti okamžiku předcházejícímu. Pokud se výsledné 

hodnoty pohybují kolem konstanty, lze vyjádřit trend vývoje časové řady exponenciální 

funkcí. Počítáme jej jako poměr dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady. Výpočet je 

prováděn pomocí následujícího vzorce [7]: 

 

 

 𝑘𝑖(𝑦) =  
𝑦𝑖

𝑦𝑖−1
, 𝑖 = 2,3, … , 𝑛. (1.14) 
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Vyjádření průměrné změny koeficientu růstu za jednotkový časový interval určujeme 

pomocí průměrného koeficientu růstu, označeného jako 𝑘(𝑦)̅̅ ̅̅ ̅̅ . Počítáme jej pomocí 

následujícího vzorce [7]: 

 

 𝑘(𝑦) = √∏ 𝑘𝑖(𝑦)

𝑛

𝑖=2

𝑛−1

. (1.15) 

 

1.2.3 Dekompozice časových řad 

 

Hodnoty časové řady lze rozdělit na několik složek. Časovou řadu si pak můžeme 

představit jako trend, ve kterém jsou všechny složky spojeny. Dekompozice časových 

řad je realizována hlavně z důvodu jednoduchosti nálezu zákonitosti jednotlivých složek 

oproti původní nerozložené řadě [7]. 

 

V časových řadách můžeme rozlišovat následující složky: 

 

 trendovou složku 𝑇𝑖, 

 sezónní složku 𝑆𝑖, 

 cyklickou složku 𝐶𝑖, 

 náhodnou složku 𝑒𝑖. 

 

Trend popisuje tendenci dlouhodobého vývoje sledovaného ukazatele v čase, je 

důsledkem působení různých vlivů, které působí ve stejném směru. Při sledování 

prodeje zboží může jít o změny v příjmech obyvatelstva, změny technologických 

postupů výroby, atd. 

 

Sezónní složka popisuje periodické změny v časových řadách, které můžeme 

zaznamenat v průběhu kalendářního roku, a každý rok se opakují. Jsou dány změnou 

ročních období, s tím spojené lidské zvyky, změny teplot, atp. Pro zkoumání sezónní 

složky používáme především měsíční nebo čtvrtletní měření [7]. 
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Cyklická složka znázorňuje kolísání kolem trendu, pozorujeme opakované střídání 

růstu a poklesu. Cyklická složka je nejspornější složkou časových řad, je velmi obtížné 

určit její příčiny. Může být důsledkem vnějších ekonomických vlivů, ale příčiny může 

mít také mimo ekonomickou oblast [6]. 

 

Náhodná složka časové řady zůstává po odstranění všech ostatních složek. Je tvořena 

náhodnými výkyvy v průběhu časové řady. Tyto výkyvy nemají systematický charakter, 

z tohoto důvodu se náhodná složka nezahrnuje do složek předchozích 

(systematických) [6].  

 

Při určování trendu časové řady je nutné „očistit“ pozorované údaje od ostatních vlivů, 

které by mohly mít negativní vliv při určování tohoto trendu. Dosaženo je toho pomocí 

postupu, kterému se říká vyrovnání časových řad [7]. 

 

1.2.4 Popis trendu pomocí regresní analýzy 

 

Regresní analýza je nejpoužívanějším způsobem popisu trendu časové řady (podrobněji 

popsaná bude v následující části práce). Při regresní analýze se předpokládá, že časovou 

řadu lze rozdělit na složku trendovou a reziduální, tj. [7]: 

 

 𝑦𝑖 =  𝑇𝑖 + 𝑒𝑖 ,    𝑖 = 1,2, … , 𝑛. (1.16) 

 

Stěžejním úkolem při regresní analýze bývá zvolení typu regresní funkce, která vyjádří 

daný trend časové řady. Regresní funkci určujeme na základě grafického znázornění 

časové řady nebo na základě předpokládaných vlastností časové řady [7]. 
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1.3 Regresní analýza 

 

Regresní analýza slouží k hledání, zkoumání a hodnocení závislostí mezi dvěma a více 

statistickými znaky. Cílem tohoto zkoumání je hlubší pochopení sledovaných jevů a 

procesů, tzv. příčinných souvislostí. Příčinnou souvislost můžeme popsat jako 

existenci určitého jevu, který vyvolává (má za následek) existenci jevu jiného [6]. 

 

Statistický znak v tomto případě nazýváme proměnnou. Pokud jednu proměnnou 

označíme jako x a druhou proměnnou jako y, můžeme v případě existence závislosti 

vyjádřit tuto závislost pomocí funkčního předpisu 𝒚 =  𝝋(𝒙). Funkce 𝜑(𝑥) je ovšem 

neznámá nebo ji nelze vyjádřit „rozumným“ způsobem. Jediné co lze o závislosti říct je, 

že při zvolení určité hodnoty nezávislé proměnné x dostaneme jednu hodnotu závislé 

proměnné y [7].  

 

Působením náhodných činitelů nedostaneme při opakovaném pozorování jedné hodnoty 

proměnné x stejnou hodnotu proměnné y. Tento jev nazýváme jako tzv. „šum“ a 

proměnná y se chová jako náhodná veličina, kterou označujeme jako Y. Závislost mezi 

veličinami (proměnnými) x a y se chová také jako náhodná veličina a označujeme ji 

jako e. Předpokládá se, že střední hodnota náhodné veličiny e je rovna nule. Znamená 

to, že se při měření nevyskytují žádné systematické chyby a výchylky [7]. 

 

Pro vyjádření závislosti náhodné veličiny Y na proměnné x byla zavedena podmíněná 

střední hodnota náhodné veličiny Y pro hodnotu x. Je označena jako 𝐸(𝑌|𝑥). Vztah 

mezi střední hodnotou 𝐸(𝑌|𝑥) a vhodně zvolenou funkcí lze zapsat následujícím 

způsobem [7]: 

 

 𝐸(𝑌|𝑥) = 𝜂(𝑥; 𝛽1,𝛽2, . . , 𝛽𝑝). (1.17) 

 

Funkce 𝜂(𝑥; 𝛽1,𝛽2,..,𝛽𝑝) je funkcí nezávislé proměnné x, obsahuje neznámé parametry 

𝛽1,𝛽2,..,𝛽𝑝 (𝑝 ≥ 1).  Funkce 𝜂(𝑥) se nazývá regresní funkce. Pokud se podaří funkci 

𝜂(𝑥) určit, pak lze říci, že data jsou „vyrovnaná regresní funkcí“ [7]. 
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1.3.1 Regresní přímka 

 

Jednou z možností vyjádření regresní funkce 𝜂(𝑥) je regresní přímka 𝜂(𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2𝑥. 

Je to nejjednodušší případ regresní funkce, pro kterou platí [7]: 

 

 𝐸(𝑌|𝑥) = 𝜂(𝑥) = 𝛽1 + 𝛽2𝑥. (1.18) 

 

Odhady koeficientů 𝛽1 a 𝛽2 se označují jako 𝑏1 a 𝑏2. K určení těchto koeficientů se 

používá tzv. metoda nejmenších čtverců. Metoda spočívá v tom, že nejvhodnější 

koeficienty jsou takové, které minimalizují funkci 𝑆(𝑏1, 𝑏2). Ta je vyjádřena 

následujícím vztahem [7]: 

 

 

 𝑆(𝑏1, 𝑏2) = ∑(𝑦𝑖 − 𝑏1 − 𝑏2𝑥𝑖)2

𝑛

𝑖=1

. (1.19) 

 

 

Hodnoty 𝑏1 a 𝑏2, které je nutné nalézt pro správné určení regresní přímky, lze vypočítat 

pomocí první parciální derivace funkce 𝑆(𝑏1, 𝑏2) podle proměnných 𝑏1 a 𝑏2. Získané 

parciální derivace položíme rovny nule a po upravení získáme následující soustavu 

normálních rovnic [7]: 

 

 

 

𝑛 ∙  𝑏1 +  ∑ 𝑥𝑖 ∙ 𝑏2

𝑛

𝑖=1

=  ∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

, 

∑ 𝑥𝑖 ∙ 𝑏1

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝑥𝑖
2 ∙  𝑏2

𝑛

𝑖=1

=  ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

. 

(1.20) 

 

Hodnoty koeficientů lze získat buď vyřešením soustavy rovnic, nebo pomocí 

následujících vzorců [7]: 
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𝑏2 =  

∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − 𝑛�̅��̅�𝑛
𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
2 − 𝑛�̅�2𝑛

𝑖=1

, 

𝑏1 =  �̅� − 𝑏2�̅�. 

(1.21) 

 

�̅� 𝑎 �̅� představují výběrové průměry, pro které platí: 

 

 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

, 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

. 

(1.22) 

 

Předpis pro odhad regresní funkce označený �̂�(𝑥) je následující: 

 

 �̂�(𝑥) =  𝑏1 + 𝑏2𝑥. (1.23) 

 

Vlastnosti koeficientů regresní přímky 

 

Vypočítané koeficienty regresní přímky a samotná regresní přímka jsou náhodnými 

veličinami, které se označují 𝐵1, 𝐵2 𝑎 �̂�(𝑥) a nazývají se statistikami. O těchto 

statistikách lze pomocí teorie regresních funkcí získat ze zadaných dat více 

informací [7]. 

 

Jednou z informací, které lze z dat získat, jsou rozptyly. V případě, že hodnota rozptylu, 

který charakterizuje přesnost měření, není již zadaná, musíme ji odhadnout pomocí 

metody reziduálního součtu čtverců. Tato metoda určuje stupeň rozptýlení zadaných 

hodnot závislé proměnné od hodnot určené regresní přímky. Reziduální součet čtverců 

se označuje SR a vypočítá se pomocí následujícího vzorce [7]: 

 𝑆𝑅 =  ∑ �̂�𝑖
2

𝑛

𝑖=1

=  ∑(𝑦𝑖 − �̂�(𝑥𝑖))2

𝑛

𝑖=1

. (1.24) 

 

Odhad rozptylu 𝜎2, označený �̂�2, lze vypočítat pomocí tohoto vzorce: 
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 �̂�2 =
𝑆𝑅

𝑛 − 2
 (1.25) 

 

1.3.2 Klasický lineární model 

 

Pokud pro vyrovnání dat není vhodná regresní přímka, je nutné zvolit jiný model. 

V klasickém lineárním modelu je používán maticový počet, díky kterému lze vzorce a 

výpočty výrazně zjednodušit [7]. 

 

1.3.3 Nelineární regresní modely 

 

V předchozích částech byly uvedeny modely, u nichž se přepokládalo, že zvolená 

regresní funkce byla funkcí lineární. Následující část se bude věnovat regresním 

modelům nelineárním. 

 

Zde jsou některé regresní funkce, které lze uvést jako příklad: 

 

𝜂(𝑥) =  𝛽1𝑒𝛽2𝑥, 𝜂(𝑥) =  𝛽1𝑥𝛽2 , 𝜂(𝑥) =  𝛽1 +  𝛽2𝑒𝛽3𝑥.    

 

Nelineární regresní funkci lze linearizovat, pokud vhodnou transformací dostaneme 

funkci, která bude na svých koeficientech lineárně závislá. Pro určení regresních 

koeficientů a dalších charakteristik je použita regresní přímka nebo klasický lineární 

model. Zpětnou transformací získaných výsledků určíme odhady koeficientů a dalších 

charakteristik pro nelineární model [7].  
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1.3.4 Nelinearizovatelné funkce 

 

Tato část bude zaměřena na nelinearizovatelné funkce, které jsou používané hlavně 

v časových řadách, popisujících různé ekonomické děje.  

 

Mezi tyto funkce patří: 

 modifikovaný exponenciální trend, 

 logistický trend, 

 Gompertzova křivka. 

 

Funkce jsou zadány následujícími předpisy (předpokládá se, že koeficient 𝛽3 je kladný): 

 

 𝜂(𝑥) = 𝛽
1

+ 𝛽
2
𝛽

3
𝑥 , 𝜂(𝑥) =

1

𝛽
1

+ 𝛽
2
𝛽

3
𝑥

, 𝜂(𝑥) = 𝑒𝛽1+𝛽2𝛽3
𝑥
. (1.26) 

 

Modifikovaný exponenciální trend se používá v případech, kdy je funkce ohraničená 

shora nebo zdola. 

 

Logistický trend je shora i zdola ohraničen a má inflexní bod. Patří mezi tzv. S-křivky 

symetrické kolem inflexního bodu. Každá tato křivka znázorňuje fáze ekonomického 

cyklu, popisujícího výrobu nebo prodej předmětů dlouhodobé spotřeby [7]. 

 

Gompertzova křivka má stejné vlastnosti jako logistický trend, ovšem řadíme ji mezi 

tzv. S-křivky nesymetrické kolem inflexního bodu, neboť většina jejích hodnot se 

nachází až za jejím inflexním bodem [7]. 

 

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

pomocí následujících vzorců: 

 

 𝑏3 = [
𝑆3 − 𝑆2

𝑆2 − 𝑆1
]

1
𝑚ℎ⁄

, (1.27) 

 



28 

 

 𝑏2 = (𝑆2 − 𝑆1)
𝑏3

ℎ − 1

𝑏3
𝑥1(𝑏3

𝑚ℎ − 1)2
, (1.28) 

 

 𝑏1 =
1

𝑚
 [𝑠1 − 𝑏2𝑏3

𝑥1
1 − 𝑏3

𝑚ℎ

1 − 𝑏3
ℎ ]. (1.29) 

 

Výrazy S1, S2, S3 určíme takto: 

 

 𝑆1 =  ∑ 𝑦𝑖

𝑚

𝑖=1

, 𝑆2 =  ∑ 𝑦𝑖

2𝑚

𝑖=𝑚+1

, 𝑆3 =  ∑ 𝑦𝑖

3𝑚

𝑖=2𝑚+1

.  (1.30) 

 

 

Předchozí vzorce a vztahy platí za těchto předpokladů [7]: 

 Zadaný počet n dvojic hodnot (xi, yi), i = 1,2, …, n musí být dělitelný třemi. 

Tento předpoklad lze popsat jako n = 3m, kde m je přirozené číslo. Data tedy lze 

rozdělit do tří skupin o stejném počtu m prvků. Nesplňují-li data tuto podmínku, 

odstraní se počáteční nebo koncové hodnoty. 

 Hodnoty xi jsou zadány v krocích, které mají délku h > 0. Tento předpoklad lze 

vyjádřit vztahem xi = x1 + (i – 1)h. 

 

Odhady b1, b2, b3 koeficientů 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3 logistického trendu a Gompertzovy křivky se 

určují podle stejných vzorců (1.27 až 1.30) ovšem s mírnými úpravami. V případě 

logistického trendu se do vzorců 1.30 místo hodnot yi dosadí jejich obrácená 

hodnota, tj. 
1

𝑦𝑖
. V případě Gompertzovy křivky jejich přirozené logaritmy ln yi. 
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1.3.5 Volba regresní funkce 

 

Volba vhodné regresní funkce je jednou z úloh regresní analýzy jako takové. Je nutné 

posoudit, zda je zvolená regresní funkce vhodná pro vyrovnání vstupních dat, zjistit jak 

dalece zvolené regresní funkce přiléhá k zadaným datům a také ověřit jak vystihuje 

závislost mezi proměnnými. 

 

 Charakteristika k posouzení, zda je zvolená regresní funkce vhodná, je tzv. index 

determinace, označený I2. Spočítáme jej pomocí následujícího vzorce [7]: 

 

 

 𝐼2 =  
𝑆�̂�

𝑆𝑦
= 1 −

𝑆𝑦− �̂�

𝑠𝑦
 (1.31) 

 

 𝑆𝑦 značí rozptyl empirických hodnot, je roven průměru ze součtu kvadrátů 

odchylek zadaných hodnot od jejich průměru, 

 𝑆�̂� značí rozptyl vyrovnaných hodnot, je roven průměru ze součtu kvadrátů 

odchylek vyrovnaných hodnot od průměru zadaných dat, 

 𝑆𝑦− �̂� značí reziduální rozptyl, je roven průměru ze součtu kvadrátů odchylek 

zadaných hodnot od vyrovnaných. 

 

Index determinace nabývá hodnot z intervalu 〈0,1〉, čím blíže se hodnota indexu blíží 

k jedné, tím lépe regresní funkce vystihuje závislost mezi proměnnými. Naopak čím 

blíže je index k nule, tím se považuje závislost mezi proměnnými za slabší a je vhodné 

regresní funkci změnit [7].  
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2 ANALÝZA PROBLÉMU 

 

V následující kapitole bude představena analyzovaná společnost. Zbytek kapitoly bude 

věnován vybraným ekonomickým ukazatelům, u kterých bude zkoumán jejich trend a 

možný vývoj do budoucna. 

 

2.1 Představení společnosti 

 

Firma Stanislav Krobot byla založena v roce 1992 jako malá rodinná firma. Postupem 

času začala pokrývat větší část trhu, nabírala nové zaměstnance a rozšířila svoji činnost. 

V roce 2000 se společnost transformovala na společnost s ručením omezeným [8].  

 

Základní údaje o společnosti [9]: 

 

Název společnosti: Stanislav Krobot s.r.o. 

Sídlo: Písařov 209, PSČ 789 65 

Datum zápisu: 10. března 2000 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál: 100 000,- Kč 

Identifikační číslo: 25853392 

 

Předmět podnikání [9]: 

 

 Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 

 Silniční motorová doprava nákladní 

 Opravy motorových vozidel 

 Spediční činnost 

 Zemní práce 
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2.1.1 Organizační struktura společnosti 

 

Firma patří s 52 zaměstnanci ke středně velkým firmám. Nemá vztahy k žádné vyšší 

organizační jednotce a je plně samostatná. Firma má dva společníky. Prvním je 

Stanislav Krobot, který vlastní 60% obchodní podíl. Druhým společníkem je Monika 

Poláchová, která vlastní 40% obchodní podíl. Firma má tři jednatele, kteří za společnost 

jednají každý samostatně. Dva z nich jsou výše zmínění společníci. Třetím jednatelem 

je Rudolf Polách. Každý z jednatelů se podílí na kontrole, řízení a vývoji firmy 

Stanislav Krobot s.r.o. [10]. 

 

2.1.2 Obchodní situace společnosti 

 

Vzhledem k tomu, že je v momentální chvíli na českém trhu nepřeberné množství firem 

různých rozměrů, které se zabývají stejným typem podnikání, není vůbec jednoduché 

zaujmout dominantní a stabilní pozici na trhu. Pro nové dopravce je velice obtížné 

vstoupit na tento trh. Má na to vliv i ekonomická situace v Evropě, kdy jakýkoliv 

úpadek můžeme znatelně cítit právě v mezinárodní nákladní dopravě. Ale i přesto, že je 

firma stále ovlivňována značnou konkurencí a ekonomickou situací, je schopna 

generovat 52 pracovních pozic. Vlastní 35 moderních vozidel, které využívá na 

maximum, aby byla zajištěna potřebná rentabilita. Vozový park stále rozšiřuje a tím si 

zajišťuje růst [10]. 

 

2.1.3 Podnikání společnosti z dalších pohledů 

 

Firma Stanislav Krobot s.r.o. si získala za dobu svého působení na trhu určité jméno a 

pověst. Je držitelem několika certifikátů, jako například TÜV nebo GMP 4. Je také 

členem hospodářské komory [10].  
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Etický pohled: 

Z etického hlediska je určitě nutno zdůraznit samotnou přítomnost firmy na území, ve 

kterém se nachází, neboť se zde můžeme setkat s nedostatkem pracovních pozic, který 

firma alespoň z části kompenzuje. 

 

Ekologický pohled: 

Společnost musí dodržovat přísné emisní normy stanovené Evropskou unií. Postupem 

času se tyto normy zpřísňují. Firma vlastní vozidla s normou EURO 3 až EURO 6 [10]. 

 

 

2.2 Analýza jednotlivých ukazatelů 

 

Následující kapitola je věnována vybraným ekonomickým ukazatelům, které byly 

sestaveny na základě účetních výkazů z roku 2007 až 2012. Stručnou podobu účetních 

výkazů lze nalézt v příloze. Účetní výkazy roku 2013 nebyly v době zpracování práce 

k dispozici. Analýze byly podrobeny následující ekonomické ukazatele: 

 

 rentabilita aktiv, 

 rentabilita tržeb, 

 obrat aktiv, 

 doba obratu pohledávek, 

 celková zadluženost, 

 pohotová likvidita, 

 Altmanův model. 

 

V tabulkách analyzovaných hodnot lze nalézt hodnotu t, která označuje jednotlivé roky, 

ve kterých byla data zkoumána. Jedná se o tzv. nezávislou proměnnou, která je pro 

zjednodušení ve výpočtech označována jako x a nabývá hodnot 1 – 6. 
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Součástí analýzy ekonomického ukazatelů je také prognóza budoucího vývoje. Na 

základě naměřených údajů byla vybrána vhodná funkce, pomocí které byla data 

vyrovnána, následně byl predikován budoucí vývoj. Všechny výpočty byly realizovány 

v programu, který byl vytvořen pro potřeby této práce. Program lze nalézt v přílohách 

práce na CD. 

 

2.2.1 Rentabilita aktiv 

 

V následující tabulce lze vidět hodnoty rentability aktiv a další charakteristiky této 

časové řady v letech 2007 až 2012. Pro výpočet rentability aktiv byl použit vzorec (1.3). 

Výsledky jsou uvedeny v procentech. 

 

Tabulka č. 2: Rentabilita aktiv (Vlastní zpracování) 

i t yi (v %) 1di(y) (v %) ki(y) 

1 2007 3,964 - - 

2 2008 1,461 -2,503 0,368 

3 2009 -4,857 -6,318 - 

4 2010 -0,396 4,462 0,081 

5 2011 0,112 0,508 - 

6 2012 0,142 0,030 1,271 
 

 

Třetí sloupec, označený 𝑦𝑖, udává výslednou hodnotu ukazatele v jednotlivých letech. 

Čtvrtý sloupec, označený 𝑑𝑖(𝑦)1 , udává hodnotu první diference. V pátém sloupci, 

který je označený 𝑘𝑖(𝑦), lze vidět hodnotu koeficientu růstu. 

 

Rentabilita aktiv udává jaký výnos je společnost schopná generovat z vlastního majetku. 

Optimální výsledná hodnota by se měla pohybovat minimálně kolem 8% [1]. Jak lze 

vidět v tabulce, ani v jednom roce se hodnota nepřibližuje hodnotě doporučené. 

Nejvyšší hodnoty dosáhla rentabilita aktiv v roce 2007. V letech 2008 a 2009 hodnota 



34 

 

strmě klesala a dostala se dokonce do záporných hodnot. Od roku 2010 hodnota 

postupně stoupá, avšak velmi pomalým tempem. 

 

Z výsledků ukazatele, prvních diferencí a koeficientů růstu byly vypočítány následující 

průměry. 

 

Průměr časové řady �̅� je 0,071%, udává průměrnou hodnotu rentability aktiv v letech 

2007 až 2012. 

 

Průměr prvních diferencí 𝒅𝟏 (𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ je -0,764%, to znamená, že hodnota rentability aktiv 

v období 2007 až 2012 klesla v každém roce oproti předcházejícímu průměrně o 

0,764%. 

 

Průměr koeficientů růstu  𝒌(𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ je 0,336, to znamená, že hodnota rentability aktiv 

v období 2007 až 2012 klesla každý rok průměrně o 66,4%. V případě záporné hodnoty 

průměru koeficientu růstu se musíme zamyslet nad jeho relevantností a jeho význam 

brát s rezervou. 

 

Následující graf znázorňuje hodnoty rentability aktiv v letech 2007 – 2012. 

 

 

Graf č. 1 - Rentabilita aktiv (Vlastní zpracování) 
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Vyrovnání hodnot 

  

Z grafu, který znázorňuje rentabilitu aktiv, lze vyčíst, že hodnoty ukazatele nevykazují 

žádný vhodný trend a jejich charakter se mění. Z tohoto důvodu nebudou hodnoty 

vyrovnány žádnou regresní funkcí. Lze ovšem říci, že se hodnoty v letech 2013 a 2014 

budou pravděpodobně pohybovat kolem průměrné hodnoty, která je rovna 0,071%. 

 

2.2.2 Rentabilita tržeb 

 

V následující tabulce lze vidět hodnoty rentability tržeb a další charakteristiky této 

časové řady v letech 2007 až 2012. Pro výpočet rentability tržeb byl použit vzorec (1.4). 

Výsledky jsou uvedeny v procentech. 

 

Tabulka č. 3: Rentabilita tržeb (Vlastní zpracování) 

i t yi (v %) 1di(y) (v %) ki(y) 

1 2007 1,842 - - 

2 2008 0,599 -1,242 0,325 

3 2009 -2,359 -2,958 - 

4 2010 -0,187 2,172 0,079 

5 2011 0,051 0,238 - 

6 2012 0,064 0,013 1,248 
 

Třetí sloupec, označený 𝑦𝑖, udává výslednou hodnotu ukazatele v jednotlivých letech. 

Čtvrtý sloupec, označený 𝑑𝑖(𝑦)1 , udává hodnotu první diference. V pátém sloupci, 

který je označený 𝑘𝑖(𝑦), lze vidět hodnotu koeficientu růstu. 

 

Rentabilita tržeb vyjadřuje podíl výsledku hospodaření na tržbách. Tedy jako 

procentuální podíl zisku na 1 Kč tržeb. Hodnota rentability tržeb by se měla pohybovat 

kolem 10% [1]. Z tabulky lze vyčíst, že se hodnota ukazatele ani zdaleka doporučené 

hodnotě nepřiblížila. Rentabilita tržeb má téměř stejný trend jak výše zmíněný ukazatel 

rentability aktiv. Nejvyšších hodnot nabývá v letech 2007 a 2008. Poté v roce 2009 
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klesá do mínusu na hodnotu -2,359%. Od roku 2010 rentabilita tržeb velmi pomalým 

tempem opět roste. 

 

Z výsledků ukazatele, prvních diferencí a koeficientů růstu byly vypočítány následující 

průměry. 

 

Průměr časové řady �̅� je 0,002%, udává průměrnou hodnotu rentability tržeb v letech 

2007 až 2012. 

 

Průměr prvních diferencí 𝒅𝟏 (𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ je -0,356%, to znamená, že hodnota rentability tržeb 

v období 2007 až 2012 klesla v každém roce oproti předcházejícímu průměrně o 

0,356%. 

 

Průměr koeficientů růstu  𝒌(𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ je 0,318, to znamená, že hodnota rentability aktiv 

v období 2007 až 2012 klesla každý rok o průměrně o 68,2%. V případě záporné 

hodnoty průměru koeficientu růstu se musíme zamyslet nad jeho relevantností a jeho 

význam brát s rezervou. 

 

Následující graf znázorňuje hodnoty rentability tržeb v letech 2007 – 2012. 

 

 

Graf č. 2 - Rentabilita tržeb (Vlastní zpracování) 
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Vyrovnání hodnot 

  

Hodnoty ukazatele rentability tržeb, stejně jako v případě rentability aktiv, nevykazují 

žádný specifický trend a charakter. Z tohoto důvodu nebudou hodnoty vyrovnány 

žádnou regresní funkcí. Lze ovšem říci, že se hodnoty v letech 2013 a 2014 budou 

pravděpodobně pohybovat kolem průměrné hodnoty, která je rovna 0,002%. 

2.2.3 Obrat aktiv 

 

V následující tabulce lze vidět hodnoty obratu aktiv a další charakteristiky této časové 

řady v letech 2007 až 2012. Pro výpočet obratu aktiv byl použit vzorec (1.5). 

 

Tabulka č. 4: Obrat aktiv (Vlastní zpracování) 

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

1 2007 2,152 - - 

2 2008 2,437 0,285 1,132 

3 2009 2,059 -0,378 0,845 

4 2010 2,117 0,058 1,028 

5 2011 2,184 0,066 1,031 

6 2012 2,225 0,042 1,019 
 

Třetí sloupec, označený 𝑦𝑖, udává výslednou hodnotu ukazatele v jednotlivých letech. 

Čtvrtý sloupec, označený 𝑑𝑖(𝑦)1 , udává hodnotu první diference. V pátém sloupci, 

který je označený 𝑘𝑖(𝑦), lze vidět hodnotu koeficientu růstu. 

 

Obrat aktiv označuje efektivnost využívání majetku společnosti. Doporučená hodnota 

obratu aktiv je v intervalu 1,6 až 3,0 [1]. Jak lze v tabulce č. 3 vidět, obrat aktiv se 

pohybuje stále kolem konstantní hodnoty, která se nachází v doporučeném rozmezí. 

Obrat aktiv dosáhl nejvyšší hodnoty v roce 2008 a nejnižší v roce 2009.  

 

Z výsledků ukazatele, prvních diferencí a koeficientů růstu byly vypočítány následující 

průměry. 
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Průměr časové řady �̅� je 2,196, udává průměrnou hodnotu obratu aktiv v letech 2007 

až 2012. 

 

Průměr prvních diferencí 𝒅𝟏 (𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ je 0,015, to znamená, že hodnota obratu aktiv 

v období 2007 až 2012 vzrostla v každém roce oproti předcházejícímu průměrně o 

0,015. 

 

Průměr koeficientů růstu  𝒌(𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ je 1,006, to znamená, že hodnota obratu aktiv 

v období 2007 až 2012 vrostla každý rok průměrně o 0,6%. 

 

Následující graf znázorňuje hodnoty obratu aktiv v letech 2007 – 2012. 

 

 

Graf č. 3 - Obrat aktiv (Vlastní zpracování) 
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Vyrovnání hodnot 

 

Protože se hodnota obratu aktiv pohybuje stále kolem konstanty, bylo vyrovnání hodnot 

časové řady docíleno použitím průměrné hodnoty 𝑦𝑖 . Průměrná hodnota obratu aktiv je 

2,196 a je pravděpodobné, že v letech 2013 a 2014 nabyde stejných nebo přibližných 

hodnot. 

 

Zde lze vidět graf po vyrovnání hodnot obratu aktiv průměrnou hodnotou 𝑦𝑖. 

 

 

Graf č. 4 - Obrat aktiv - predikce (Vlastní zpracování) 
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2.2.4 Doba obratu pohledávek 

 

V následující tabulce lze vidět hodnoty doby obratu pohledávek a další charakteristiky 

této časové řady v letech 2007 až 2012. Pro výpočet obratu aktiv byl použit vzorec 

(1.6). Výsledky jsou uvedeny ve dnech. 

 

Tabulka č. 5: Doba obratu pohledávek (Vlastní zpracování) 

i t yi (počet dnů) 1di(y) (počet dnů) ki(y) 

1 2007 65,467 - - 

2 2008 55,248 -10,219 0,844 

3 2009 79,042 23,794 1,431 

4 2010 76,952 -2,090 0,974 

5 2011 81,806 4,853 1,063 

6 2012 72,210 -9,596 0,883 
 

Třetí sloupec, označený 𝑦𝑖, udává výslednou hodnotu ukazatele v jednotlivých letech. 

Čtvrtý sloupec, označený 𝑑𝑖(𝑦)1 , udává hodnotu první diference. V pátém sloupci, 

který je označený 𝑘𝑖(𝑦), lze vidět hodnotu koeficientu růstu. 

 

Ukazatel doby obratu pohledávek se většinou uvádí ve dnech. Znázorňuje dobu, za jak 

dlouho podnik promění pohledávky za výkony ve finanční prostředky. Doporučená 

hodnota je 36 dní [1]. Jak si lze všimnout v tabulce č. 5, doba obratu pohledávek 

doporučené hodnoty nedosahuje ani v jednom roce. V letech 2007 a 2008 dosahuje 

nejnižších hodnot a pohledávky jsou podniku splaceny průměrně za 60 dní. V roce 2009 

se doba obratu pohledávek rapidně zvýšila a podobné hodnoty dosahuje i v dalších 

letech. Nejvyšší hodnoty dosahuje v roce 2011 a to téměř 82 dní.  

 

Z výsledků ukazatele, prvních diferencí a koeficientů růstu byly vypočítány následující 

průměry. 
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Průměr časové řady �̅� je 71,788 dní, udává průměrnou hodnotu doby obratu 

pohledávek v letech 2007 až 2012. 

 

Průměr prvních diferencí 𝒅𝟏 (𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ je 1,348 dne, to znamená, že hodnota doby obratu 

pohledávek v období 2007 až 2012 vzrostla v každém roce oproti předcházejícímu 

průměrně o 1,348 dne. 

 

Průměr koeficientů růstu  𝒌(𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ je 1,020, to znamená, že hodnota doby obratu 

pohledávek v období 2007 až 2012 vrostla každý rok průměrně o 2,0%. 

 

Následující graf znázorňuje hodnoty doby obratu pohledávek v letech 2007 – 2012. 

 

 

Graf č. 5 - Doba obratu pohledávek (Vlastní zpracování) 

 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2007 2008 2009 2010 2011 2012

D
o

b
a 

o
b

ra
tu

 p
o

h
le

d
áv

e
k 

(p
o

če
t 

d
n

í)

Rok



42 

 

Vyrovnání hodnot 

 

Vhodnou funkcí pro vyrovnání hodnot doby obratu pohledávek byla zvolena regresní 

přímka. Index determinace, který byl spočítán dle vzorce (1.31), je roven 0,359. Z dat 

uvedených v tabulce č. 5 byly vypočteny hodnoty koeficientů 𝑏1 𝑎 𝑏2: 

 

𝑏1 = 60,742, 

𝑏2 = 3,165. 

 

Po dosazení koeficientů byl vytvořen následující předpis regresní přímky: 

 

�̂�(𝒙) =  𝟔𝟎, 𝟕𝟒𝟐 + 𝟑, 𝟏𝟔𝟓𝒙. 

 

Pomocí zvolené regresní funkce byl spočítán budoucí vývoj pro roky 2013 a 2014: 

 

�̂�(7) =  60,742 + 3,165 ∙ 7 = 𝟖𝟐, 𝟗𝟏𝟕 𝒅𝒏í, 

 

�̂�(8) =  60,742 + 3,165 ∙ 8 = 𝟖𝟔, 𝟎𝟗𝟕 𝒅𝒏í. 

 

Podle zvolené regresní funkce bude v budoucích letech doba obratu pohledávek nadále 

stoupat a dosáhne nejvyšších hodnot v rámci sledovaného období. Pokud ovšem 

vezmeme v potaz index determinace, který nám říká, že přibližně 35,9% rozptylu 

hodnot se dá vysvětlit danou regresní funkcí, nemusí se predikce vzhledem k relativně 

nízké pravděpodobnosti naplnit. Budoucí vývoj můžeme pozorovat na následujícím 

grafu. 
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Graf č. 6 - Doba obratu pohledávek - predikce (Vlastní zpracování) 

 

2.2.5 Celková zadluženost 

 

V následující tabulce lze vidět hodnoty celkové zadluženosti a další charakteristiky této 

časové řady v letech 2007 až 2012. Pro výpočet celkové zadluženosti byl použit vzorec 

(1.7). Výsledky jsou uvedeny v procentech. 

 

Tabulka č. 6: Celková zadluženost (Vlastní zpracování) 

i t yi (v %) 1di(y) (v %) ki(y) 

1 2007 79,442 - - 

2 2008 77,748 -1,694 0,979 

3 2009 83,097 5,349 1,069 

4 2010 56,636 -26,461 0,682 

5 2011 53,196 -3,440 0,939 

6 2012 45,844 -7,352 0,862 
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Třetí sloupec, označený 𝑦𝑖, udává výslednou hodnotu ukazatele v jednotlivých letech. 

Čtvrtý sloupec, označený 𝑑𝑖(𝑦)1 , udává hodnotu první diference. V pátém sloupci, 

který je označený 𝑘𝑖(𝑦), lze vidět hodnotu koeficientu růstu. 

 

Celková zadluženost charakterizuje finanční úroveň podniku. Ukazuje, do jaké míry 

podnik kryje svůj majetek cizími zdroji. Doporučená hodnota se pohybuje mezi 30% - 

70% [1]. Správná hodnota se liší podle velikosti podniku a jeho oboru podnikání. 

V tabulce č. 5 lze vidět, že celková zadluženost se pohybuje v dost vysokých číslech. 

V roce 2007 dosahuje téměř 80%. V roce 2008 se podařilo hodnotu snížit na hodnotu 

77,7%, ovšem rok poté se hodnot opět zvýšila a to na 83%. Rokem 2010 se celková 

zadluženost snížila na hodnotu 56,6% a klesající trend si udržuje i v následujících 

letech. 

 

Z výsledků ukazatele, prvních diferencí a koeficientů růstu byly vypočítány následující 

průměry. 

 

Průměr časové řady �̅� je 65,994%, udává průměrnou hodnotu celkové zadluženosti 

v letech 2007 až 2012. 

 

Průměr prvních diferencí 𝒅𝟏 (𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ je -6,720%, to znamená, že hodnota celkové 

zadluženosti v období 2007 až 2012 klesla v každém roce oproti předcházejícímu 

průměrně o 6,720%. 

 

Průměr koeficientů růstu  𝒌(𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ je 0,896, to znamená, že hodnota celkové zadluženosti 

v období 2007 až 2012 klesla každý rok průměrně o 10,4%. 
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Následující graf znázorňuje hodnoty celkové zadluženosti v letech 2007 – 2012. 

 

 

Graf č. 7 - Celková zadluženost (Vlastní zpracování) 

 

Vyrovnání hodnot 
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Pomocí zvolené regresní funkce byl spočítán budoucí vývoj pro roky 2013 a 2014: 

 

�̂�(7) =  
1

0,011 + 0,001 ∙ 1,6057
= 𝟑𝟒, 𝟒𝟒𝟕%,  

�̂�(8) =  
1

0,011 + 0,001 ∙ 1,6058
= 𝟐𝟓, 𝟏𝟖𝟕%.  

 

Podle zvolené regresní funkce bude v budoucích letech celková zadluženost nadále 

klesat. Index determinace nám v tomto případě říká, že 84,2% hodnot rozptylu se dá 

vysvětlit daným předpisem regresní funkce. Proto se dají predikované hodnoty 

považovat za reálné. Budoucí vývoj můžeme pozorovat na níže uvedeném grafu. 

 

 

Graf č. 8 - Celková zadluženost - predikce (Vlastní zpracování) 
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Tabulka č. 7: Pohotová likvidita (Vlastní zpracování) 

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

1 2007 1,210 - - 

2 2008 0,987 -0,223 0,816 

3 2009 0,822 -0,165 0,833 

4 2010 1,586 0,764 1,930 

5 2011 1,596 0,010 1,006 

6 2012 2,143 0,547 1,343 
 

 

Třetí sloupec, označený 𝑦𝑖, udává výslednou hodnotu ukazatele v jednotlivých letech. 

Čtvrtý sloupec, označený 𝑑𝑖(𝑦)1 , udává hodnotu první diference. V pátém sloupci, 

který je označený 𝑘𝑖(𝑦), lze vidět hodnotu koeficientu růstu. 

 

Ukazatel likvidity avizuje fakt, jak rychle je podnik schopen dostát svým závazkům. Do 

pohotové likvidity se nezahrnují nejméně likvidní položky oběžných aktiv – zásoby. 

Doporučená hodnota pohotové likvidity se pohybuje mezi 0,7 – 1,2 [1]. V tabulce č. 7 si 

lze všimnout, že ani v jednom případě hodnota neklesla pod doporučený limit. Pohotová 

likvidita dosáhla nejnižších hodnot v letech 2008 a 2009. Poté její hodnota postupně 

narůstala až do posledního sledovaného roku, kdy dosáhla hodnoty nejvyšší. 

 

Z výsledků ukazatele, prvních diferencí a koeficientů růstu byly vypočítány následující 

průměry. 

 

Průměr časové řady �̅� je 1,391, udává průměrnou hodnotu pohotové likvidity v letech 

2007 až 2012. 

 

Průměr prvních diferencí 𝒅𝟏 (𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ je 0,488, to znamená, že hodnota pohotové likvidity 

v období 2007 až 2012 vzrostla v každém roce oproti předcházejícímu průměrně o 

0,488. 
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Průměr koeficientů růstu  𝒌(𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ je 1,121, to znamená, že hodnota pohotové likvidity 

v období 2007 až 2012 vzrostla každý rok průměrně o 12,1%. 

 

Následující graf znázorňuje hodnoty pohotové likvidity v letech 2007 – 2012. 

 

 

Graf č. 9 - Pohotová likvidita (Vlastní zpracování) 

 

Vyrovnání hodnot 
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𝑏2 = 0,005, 
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�̂�(𝒙) =  𝟏, 𝟎𝟕𝟗 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟓 ∙ 𝟐, 𝟓𝟏𝟐𝒙. 

 

Pomocí zvolené regresní funkce byl spočítán budoucí vývoj pro roky 2013 a 2014: 

 

�̂�(7) =  1,079 + 0,005 ∙ 2,5127 = 𝟑, 𝟗𝟐𝟎, 

�̂�(8) =  1,079 + 0,005 ∙ 2,5128 = 𝟖, 𝟏𝟗𝟒. 

 

Podle zvolené regresní funkce bude v budoucích letech pohotová likvidita nadále růst. 

Index determinace nám v tomto případě říká, že 78,3% hodnot rozptylu se dá popsat 

daným předpisem funkce. Predikovaná hodnota pro rok 2013 se dá považovat za 

reálnou. Vzhledem k vlastnostem modifikovaného exponenciálního trendu se hodnota 

2014 vyšplhala velmi vysoko, avšak nedá se považovat za příliš reálnou. Budoucí vývoj 

můžeme pozorovat na níže uvedeném grafu. 

 

 

Graf č. 10 - Pohotová likvidita - predikce (Vlastní zpracování) 
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Tabulka č. 8: Altmanův model (Vlastní zpracování) 

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

1 2007 3,251 - - 

2 2008 3,107 -0,144 0,956 

3 2009 1,945 -1,162 0,626 

4 2010 4,833 2,888 2,485 

5 2011 4,655 -0,178 0,963 

6 2012 5,143 0,488 1,105 
 

 

Třetí sloupec, označený 𝑦𝑖, udává výslednou hodnotu ukazatele v jednotlivých letech. 

Čtvrtý sloupec, označený 𝑑𝑖(𝑦)1 , udává hodnotu první diference. V pátém sloupci, 

který je označený 𝑘𝑖(𝑦), lze vidět hodnotu koeficientu růstu. 

 

Altmanův model je sestavený ukazatel z několika dalších finančních ukazatelů. Tento 

model vypovídá o finanční situaci v podniku. Dokáže předpovídat finanční krach firmy. 

Rozlišují se 3 intervaly výsledné hodnoty. Podnik je v uspokojivé finanční situaci, 

pokud je hodnota ukazatele větší než 2,99. V případě, že je hodnota ukazatele menší než 

1,81, podnik je ve velkých finančních problémech. Pokud se hodnota nachází mezi 

těmito hodnotami, jedná se o tzv. „šedou zónu“, ve které není možní určit vliv 

ukazatele [1]. V tabulce č. 8 lze vidět, že se hodnota drží převážně v intervalu 

s pozitivním výkladem, tedy je větší než 2,99. Výjimkou je pouze rok 2009, kde se 

hodnota ukazatele nachází v „šedé zóně“. Pokud vynecháme rok 2009, můžeme 

v časové řadě pozorovat rostoucí trend, který dosahuje svého vrcholu v roce 2012. 

 

 Z výsledků ukazatele, prvních diferencí a koeficientů růstu byly vypočítány následující 

průměry. 

 

Průměr časové řady �̅� je 3,822, udává průměrnou hodnotu Altmanova modelu v letech 

2007 až 2012. 
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Průměr prvních diferencí 𝒅𝟏 (𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ je 0,379, to znamená, že hodnota Altmanova modelu 

v období 2007 až 2012 vzrostla v každém roce oproti předcházejícímu průměrně o 

0,379. 

 

Průměr koeficientů růstu  𝒌(𝒚)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ je 1,096, to znamená, že hodnota Altmanova modelu 

v období 2007 až 2012 vzrostla každý rok průměrně o 9,6%. 

 

Následující graf znázorňuje hodnoty Altmanova modelu v letech 2007 – 2012. 

 

 

Graf č. 11- Altmanův model (Vlastní zpracování) 
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Vyrovnání hodnot 

 

Vhodnou funkcí pro vyrovnání hodnot Altmanova modelu byla zvolena regresní 

přímka. Index determinace je v tomto případě roven 0,5275. Z dat uvedených v tabulce 

č. 8 byly vypočteny hodnoty koeficientů 𝑏1 𝑎 𝑏2: 

 

𝑏1 = 2,123, 

𝑏2 = 0,485. 

 

Po dosazení koeficientů byl vytvořen následující předpis regresní přímky: 

 

�̂�(𝒙) = 𝟐, 𝟏𝟐𝟑 + 𝟎, 𝟒𝟖𝟓𝒙. 

 

Pomocí zvolené regresní funkce byl spočítán budoucí vývoj pro roky 2013 a 2014: 

 

�̂�(7) = 2,123 + 0,485 ∙ 7 = 𝟓, 𝟓𝟐𝟐, 

 

�̂�(8) = 2,123 + 0,485 ∙ 8 =  𝟔, 𝟎𝟎𝟖. 

 

Podle zvolené regresní funkce bude v budoucích letech hodnota Altmanova modelu 

nadále stoupat a dosáhne nejvyšších hodnot v rámci sledovaného období. Budoucí 

vývoj můžeme pozorovat na níže uvedeném grafu. Index determinace nám v tomto 

případě říká, že 52,8% hodnot rozptylu se dá popsat daným předpisem funkce. Procento 

v tomto případě nedosahuje nikterak vysokých hodnot, ale i přesto se dá říci, že se 

předpovídaný vývoj naplní. 
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 Budoucí vývoj můžeme pozorovat na níže uvedeném grafu. 

 

 

Graf č. 12 - Altmanův model - predikce (Vlastní zpracování) 

 

2.3 Zhodnocení analyzovaných ukazatelů 

 

Rentabilita aktiv 

Ukazatel rentability aktiv by měl v ideálním případě dosahovat hodnoty větší než 8%. 

Ve sledovaném období této hodnoty nedovršil ani jednou. Hodnoty se pohybovaly od 

4% do téměř -5%. Hodnota ukazatele rentability aktiv se odvíjí přímo od hodnoty 

výsledku hospodaření. Podnik dosáhl nejvyššího zisku v roce 2007. V roce 2009 byl ve 

velké ztrátě, a proto hodnota ukazatele rentability aktiv dosáhla záporných hodnot. 

Výkyvy byly způsobeny hlavně tím, že podnik nebyl schopen zajistit takový prodej 

služeb jako v letech minulých. Tyto faktory ovlivnila hospodářská krize, která 

vyvrcholila na podzim roku 2008. V posledních letech sledovaného období se výsledek 

hospodaření pohybuje převážné v kladných hodnotách, lze tedy pozorovat navýšení 

rentability aktiv, ovšem jen mírně nad nulovou hodnotu. Hodnoty výsledku hospodaření 

lze nalézt ve vybraných hodnotách rozvahy v přílohách. 
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Rentabilita tržeb 

Ukazatel rentability tržeb udává velmi podobné hodnoty jako ukazatel rentability aktiv. 

Důvodem je opět výsledek hospodaření v jednotlivých letech, který má přímý vliv na 

výslednou hodnotu ukazatele. Tato hodnota by se měla pohybovat kolem 10%. Ve 

sledovaném období však této hodnoty podnik nedosáhnul ani jednou. Nejslabším 

rokem, kdy hodnota klesla pod nulu na hodnotu 2,36%, je rok 2009. V tomto roce byla 

ztráta podniku nejvyšší. Výkyvy byly způsobeny stejnými vlivy jako v případě 

rentability aktiv. V následujících letech hodnota rentability tržeb opět mírně stoupá 

vlivem rostoucího výsledku hospodaření. 

 

 

Obrat aktiv 

Ukazatel obratu aktiv se v celém sledovaném období pohybuje v doporučených 

hodnotách. Hodnota tohoto ukazatele nabývá hodnot přibližně mezi 2 – 2,5. Tento fakt 

lze popsat tak, že podnik v průběhu účetního období dokáže dosáhnout hodnoty 

tržeb 2 – 2,5x vyšší, než je hodnota aktiv podnik. Ukazatel obratu aktiv poukazuje na 

efektivitu využití majetku firmy a lze říci, že dosahuje pozitivních hodnot. Podle 

předpovědi budoucího vývoje dosáhne obrat aktiv velmi podobných hodnot jako 

v letech 2007 - 2012. 

 

 

Doba obratu pohledávek 

Ukazatel doby obratu pohledávek ukazuje, za jak dlouho se přemění pohledávky 

z obchodního styku na finanční prostředky. Tento ukazatel by měl nabývat co možný 

nejnižších hodnot, tedy dnů. Ve sledovaném se pohybují hodnoty od 55 do 82 dnů. Ani 

nejnižší hodnota doby obratu pohledávek není uspokojující. Je to pravděpodobně jeden 

z největších problémů, se kterými se podnik v tuto chvíli potýká a podle předpovědi 

budoucího vývoje by se situace v příštích dvou letech neměla zlepšit. Naopak, doba 

obratu pohledávek poroste. 
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Celková zadluženost 

Ukazatel celkové zadluženosti značí, z kolika procent kryje podnik svůj majetek cizími 

zdroji. Ve sledovaném období hodnoty ukazatele razantně mění svůj charakter. Podniku 

se podařilo za období 6 let snížit procentu zadluženosti téměř o 50% z hodnoty 79,4% 

na hodnotu 45,8%. Tento faktor je velmi pozitivní a částečně poukazuje na zdraví 

samotného podniku. Podle predikce by tento trend měl v příštích letech pokračovat a 

podnik bude nadále snižovat podíl krytí majetku cizími zdroji. 

 

Pohotová likvidita 

Ukazatel pohotové likvidity byl zvolen záměrně. Podnik není výrobního charakteru a 

nevlastní velké množství zásob, které by mu přinášely zisk. Zásoby jsou z ukazatele 

pohotové likvidity odečteny, a proto mají požadovanou vypovídací hodnotu o 

schopnosti podniku splatit své závazky. Výsledek ukazatele pohotové likvidity se 

v celém sledovaném období pohybuje v doporučených hodnotách a v posledních letech 

je dokonce převyšuje. Podle predikce budoucího vývoje by se měla hodnota stále 

zvyšovat, avšak ukazatel by neměl dosahovat velmi vysokých hodnot z hlediska 

efektivního využití oběžných aktiv. 

 

 

Altmanův model 

Výsledky Altmanova modelu dosahují velice pozitivních hodnot. Vzhledem k tomu, že 

téměř ve všech letech dosahuje hodnot, ve kterých by podniku neměl hrozit žádný 

finanční problém, lze společnost označit za prosperující. Hodnota tohoto ukazatele 

vykazuje rostoucí trend, kterého by se měla držet i v příštích letech.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY 

 

Návrhová část je zaměřena hlavně na ekonomické ukazatele s nepříznivým stavem, 

které analytická část odhalila. Samotné návrhy se soustředí na zlepšení stavu 

ekonomických ukazatelů a tím na zlepšení chodu samotného podniku. 

 

3.1 Rentabilita aktiv a rentabilita tržeb 

 

Oba ukazatele byly zahrnuty do jednoho bodu a to z důvodu, že hlavní vliv na ně má 

zisk. Ukazatele rentability analyzovaného podniku budou svoji hodnotu navyšovat 

v případě, že se bude navyšovat zisk. Navýšení zisku může být docíleno snižováním 

nákladů. Největším nákladem podniku jsou samotná nákladní vozidla. Jejich nákup, 

servis, ale hlavně provoz. Z hlediska nákupu nákladních vozidel společnost jedná 

správně, nakupuje vozidla na leasing a tím rozkládá náklady do více období. Hlavním 

faktorem nákladů jsou ovšem samotné náklady na provoz vozidla a to hlavně pohonné 

hmoty. Každé vozidlo průměrně ujede 10 000 km za měsíc a spotřebuje 32 l nafty na 

100 km [10]. Měsíční náklady na pohonné hmoty vozidel podniku Stanislav Krobot 

s.r.o. lze vidět v následující tabulce.  

 

Tabulka č. 9 - Měsíční náklady na pohonné hmoty vozidel (Vlastní zpracování dle [10], [11]) 

počet km/měsíc 
průměrná 
spotřeba 
(l/100km) 

průměrná cena nafty 
(květen 2014) 

měsíční náklady 

1 vozidlo 10000 32,00 36,00 Kč 115 200,00 Kč 

všechna vozidla 
(35) 

350000 32,00 36,00 Kč 4 032 000,00 Kč 

 

 

Je několik způsobů, jak snížit náklady na pohonné hmoty. Prvním způsobem může být 

sjednání podmínek s některým z dodavatelů pohonných hmot.  Určitým věrnostním 

programem by bylo možné snížit cenu pohonných hmot v řádu korun za litr. Dalším 

způsobem jsou různá technická opatření vozidla, která jsou schopna snížit spotřebu 
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vozidla o několik procent. Poslední a zároveň nejdůležitějším způsobem je řádné 

školení a vedení samotných řidičů. Způsob jízdy dokáže ovlivnit spotřebu markantním 

způsobem a je velmi důležité, aby byl každý řidič v rámci podniku veden formou 

různých školení a názorných ukázek k minimalizování spotřeby pohonných hmot 

vozidla. 

 

Jedním z přídavných technických prvků jsou tzv. „fleetboardy“, tato zařízení jsou 

schopna sledovat různé detaily jízdy. Sledují výkon motoru, brždění, akceleraci, atd. 

Tyto data vyhodnocují a dávají řidiči zpětnou vazbu o tom, jak v dané situaci jede a co 

by měl změnit. Cena jednoho zařízení je zhruba 48 600,- Kč [13]. Moderní vozidla 

analyzovaného podniku již toto zařízení mají v rámci jejich výbavy. Starší vozidla 

ovšem nikoliv. Modernizovat by bylo potřeba 27 vozidel. Náklady na realizaci můžeme 

vidět v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 10 - Vyčíslení nákladů na modernizaci vozidel (Vlastní zpracování dle [13], [14]) 

počet vozidel cena za 1 kus zařízení cena za montáž zařízení celkové náklady 

27 48 600,00 Kč 2 300,00 Kč 1 374 300,00 Kč 

 

Pokud by se podařilo úspěšně aplikovat všechny způsoby, tedy snížit cenu pohonných 

hmot alespoň o 1 korunu, snížit spotřebu vozidla vlivem přidaného příslušenství o 5% a 

snížit průměrnou spotřebu vozidla vlivem ekonomické jízdy řidičů, mohly by se 

náklady na pohonné hmoty vozidla snížit na částky, které lze vidět v následující tabulce. 

 

Tabulka č. 11 - Měsíční náklady pohonných hmot vozidel po aplikaci úsporných opatření 

(Vlastní zpracování) 

počet km/měsíc 
nová průměrná 

spotřeba 
(l/100km) 

nově sjednaná cena 
nafty 

měsíční náklady 

1 vozidlo 10000 29,00 35,00 Kč 101 500,00 Kč 

všechna vozidla 
(35) 

350000 29,00 35,00 Kč 3 552 500,00 Kč 
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Je důležité poznamenat, že samotná opatření by stála určitý obnos peněz a úsilí podniku. 

Ovšem pokud porovnáme hodnoty v tabulce č. 9 s hodnotami v tabulce č. 11 lze vidět 

rozdíl téměř půl milionu korun v měsíčních nákladech na pohonné hmoty vozidel.  

Takto ušetřené peníze by během tří měsíců pokryly náklady vynaložené na modernizaci 

vozidel a během dalších měsíců by jistě pokryly i další náklady vynaložené na ostatní 

úsporná opatření. 

 

3.2 Doba obratu pohledávek 

 

Pokud by se naplnila predikce pro roky 2013 a 2014, dosahovala by doba obratu 

pohledávek alarmujícího čísla více než 80 dnů. Splácení pohledávek již teď zásadním 

způsobem ovlivňuje podnik a do budoucna by mohl mít vliv ještě více negativní.  Proto 

je velmi důležité zaměřit se na snižování doby obratu pohledávek. Jednou z možností, 

jak přesvědčit zákazníky k dřívějším platbám je například poskytování skonta. Mezi 

poskytovatelem služby a zákazníkem existuje dohoda, že v případě včasného zaplacení 

pohledávky náleží zákazníkovi určitá procentuální sleva z celkové ceny pohledávky. 

Dalším krokem pro snížení doby obratu pohledávek je vyhledání nejvíce problémových 

zákazníků a zvážení ukončení spolupráce. Ovšem jen za předpokladu, že bude nalezen 

vhodný náhradník tohoto zákazníka. 

 

3.3 Program pro analýzu a kontrolu 

 

Posledním návrhem je samotné využívání programu, který byl vytvořen jak pro potřeby 

této práce, tak pro potřeby podniku. Pokud podnik bude aktualizovat data z účetních 

výkazů, bude mít kontrolu nad svým majetkem, uvidí jak se majetek a jeho financování 

v průběhu let chovalo, ale také může zjistit, do jaké míry měla výše uvedená opatření 

vliv na hodnoty ekonomických ukazatelů a zda se predikce budoucích let naplňují či 

nikoliv. 
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4 ZÁVĚR 

 

V rámci zpracování bakalářské práce bylo nutné vybrat ekonomické ukazatele, které by 

měly požadovanou vypovídací hodnotu pro společnost Stanislav Krobot s.r.o. Tyto 

ekonomické ukazatele byly spočítány pro roky 2007 až 2012 a byly podrobeny následné 

analýze. Po aplikaci vybraných statistických metod za pomoci programu vytvořeného 

pro potřeby této práce, byl predikován budoucí vývoj jednotlivých ukazatelů. Na 

základě zjištěných poznatků byly vytvořeny jisté návrhy, které mají společnosti ukázat 

správný směr, kterým se ubírat. 

 

V rámci provedené analýzy se firma Stanislav Krobot s.r.o. prezentuje jako prosperující 

a finančně zdravý podnik. Až na výjimky se ekonomické ukazatele pohybují 

v požadovaných hodnotách, což je velmi pozitivní faktor. Pokud by společnost reálně 

přistoupila k navrhovaným řešením a tím ještě vylepšila svůj aktuální stav, mohla by 

zaujmout nejen výhodnější pozici na trhu, ale také například rozšířit svůj vozový park, 

rozšířit svoji působnost, vytvořit více pracovních pozic a být tak přínosem i pro oblast, 

ve které se firma nachází.    
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PŘÍLOHA Č. 1: VYBRANÉ POLOŽKY ROZVAHY ZA 

OBDOBÍ 2007 – 2012 

 

Tabulka 1: Vybrané položky rozvahy za období 2007 - 2012 (Vlastní zpracování dle [12]) 

Položka (v tis. Kč) 
ROK 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Celková aktiva 50812 47448 51962 51817 48259 41469 

Dlouhodobý majetek 19125 18344 15241 14238 13483 13776 

Oběžná aktiva 29371 27849 35528 37431 34320 27468 

Krátkodobé pohledávky 19887 17744 23492 23451 23945 18510 

Vlastní kapitál 10418 10549 8168 22254 22412 22325 

Výsledek hospodaření za 
účetní období 

1603 132 -2381 86 158 -87 

Cizí zdroje 40366 36890 43179 29347 25672 19011 

Krátkodobé závazky 19617 21240 31331 16843 16756 11180 

Bankovní úvěry a výpomoci 13000 11454 11395 12354 8916 7831 
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PŘÍLOHA Č. 2: UKÁZKA PROGRAMU PRO VÝPOČET 

EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ A PREDIKCE 

BUDOUCÍCH LET 

 

Obrázek 1: Úvodní obrazovka programu (Vlastní zpracování) 

 

 

Obrázek 2: Hodnoty zvoleného ekonomického ukazatele (Vlastní zpracování) 
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Obrázek 3: Výpočet trendů vybraného ekonomického ukazatele (Vlastní zpracování) 
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PŘÍLOHA Č. 3: CD S APLIKACÍ PRO VÝPOČET 

EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ A PREDIKCE 

BUDOUCÍCH LET  

 


