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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných ukazatelů firmy Kili, s.r.o. pomocí 

časových řad. V první části je shrnuta teorie potřebná k analýze dat. Druhá, praktická 

část se zabývá popisem podniku, analýzou konkrétních dat a jejich zhodnocením. Pokud 

je to možné, jsou data vyrovnána pomocí zvolené funkce a je provedena prognóza 

dalšího vývoje.   

Klíčová slova 

Regresní analýza, časová řada, trend, prognóza, ukazatel, náklady, výnosy, Z-skóre. 

Abstract 

This Bachelor’s thesis deals with the analysis of selected indicators of the company 

Kili, s.r.o. using time series. The first part summarize the theory needed to analyze the 

data. The second practical part, deals with the description of the company, analysis of 

specific data and their evaluation. If it’s possible, the data is aligned according the 

selected function and prognosis is made for further development. 

Key words 

Regression analysis, time series, trend, prognosis, indicator, returns, costs, Z-score. 
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ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných ukazatelů firmy Kili, s.r.o.. Jedná se o 

obchodní společnost působící na českém trhu od roku 1993 s hlavním zaměřením na 

prodej materiálů pro výrobu nábytku, vybavování interiérů a realizaci staveb. 

První část bakalářské práce se bude zabývat teoretickými východisky, na základě 

kterých bude vypracována praktická část. Jsou zde podrobně rozebrány statistické 

metody potřebné k vypracování práce jako regresní analýza, časové řady a způsoby 

jejich vyrovnání možnou funkcí.  

Praktická část je věnována popisu podniku Kili, s.r.o., a uplatnění teoretických 

východisek v praxi. Jednotlivé ukazatele jsou analyzovány v období 2005 – 2012. U 

všech ukazatelů je znázorněn a popsán jejich vývoj, pokud je to možné, jsou vyrovnány 

vhodnou regresní funkcí a je provedena prognóza pro rok 2013. 

Poslední částí bakalářské práce je shrnutí poznatků získaných v praktické části.  
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CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem bakalářské práce je analýza vybraných ukazatelů společnosti Kili, s.r.o. 

v letech 2005 až 2012 pomocí časových řad.  

Hlavní cíl bakalářské práce jsem rozdělil na několik dílčích cílů: 

1. Analýza nejdůležitějších složek nákladů a výnosů. 

2. Analýza obchodní marže. 

3. Na základě analýzy výsledku hospodaření a Altmanova modelu určit ekonomickou 

situaci společnosti. 

Výsledkem práce by měl být ucelený pohled na jednotlivé ukazatele spolu s prognózou 

pro rok 2013, rovněž by měla být ukázána finanční a hospodářská situace ve, které se 

podnik nachází. 

Metodika  

 Každý ukazatel bude popsán a jeho hodnoty budou uvedeny v tabulce spolu 

s hodnotami první diference a koeficientu růstu. 

 Poté bude následovat grafické znázornění dat. 

 Následně bude provedeno subjektivní hodnocení ukazatele. 

 Nakonec bude-li to možné, budou data vyrovnána pomocí vhodné regresní funkce 

a bude provedena prognóza pro rok 2013.  

Výpočty, grafy a tabulky budou zpracovány pomocí programu MS Excel. 

 

 

 

   



11 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1.1 Časové řady 

Následující kapitola obsahuje popis časových řad, teoretické poznatky, definice a 

vzorce jsou čerpány z literatury (2) a (3). 

Časová řada, někdy nazývána chronologická řada, je řada hodnot určitého ukazatele, 

uspořádaných z hlediska přirozené časové posloupnosti. Přitom musí být dodržena, 

v celém sledovaném časovém úseku, věcná náplň ukazatele i jeho prostorové vymezení. 

Hodnoty časové řady budeme označovat yi, i=1,2,…, n. 

Dělení časových řad 

Časové řady dělíme podle různých hledisek. 

Podle periodicity sledovanosti, můžeme časové řady rozdělit: 

 Roční (dlouhodobé) 

 Krátkodobé 

Časové řady lze rozdělit dále na intervalové a okamžikové. 

Intervalové časové řady jsou takové, které charakterizují kolik jevů, věcí, událostí 

apod. vzniklo či zaniklo v určitém časovém intervalu. Jsou to například časové řady 

sňatků a rozvodů. 

Okamžikové pak charakterizují kolik jevů, věcí událostí apod. existuje v určitém 

časovém okamžiku. Jsou to například časové řady, které udávají střední stav 

obyvatelstva a střední počet žen. (Údaje těchto časových řad jsou udávány 

ke konkrétnímu datu.) 

Zásadním rozdílem mezi výše uvedenými typy je ten, že údaje intervalových časových 

řad lze sčítat, tím mohou být vytvořeny součty za více období, kdežto sčítání údajů 

okamžikových řad nemá reálnou interpretaci. 
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Znázorňování časových řad 

Při grafickém znázornění časových řad musíme dbát na rozlišování typu časových, 

neboť pro každý z výše zmíněných typů se využívá jiný způsob grafického vyjádření. 

Intervalové časové řady lze znázornit třemi různými způsoby: 

 Sloupcovými grafy, jsou znázorněny obdélníky, jejichž základny jsou rovny 

délkám intervalů a výšky hodnotám v příslušném intervalu. 

 Hůlkovými grafy, příslušné hodnoty se vynášejí ve středech intervalů jako 

úsečky. 

 Spojnicovými grafy, jednotlivé hodnoty jsou vyneseny ve středech příslušných 

intervalů a spojeny úsečkami. 

Okamžikové časové řady jsou znázorňovány výhradně spojnicovými grafy, kde 

hodnoty ukazatelů, jsou vyneseny na časové ose ke zvolenému okamžiku, se spojí 

úsečkou. 

Charakteristiky časových řad 

K nejjednodušším charakteristikám časových řad patří jejich průměry. Průměr 

intervalové řady, značí se 𝑦 , vypočte se jako aritmetický průměr hodnot časové řady 

v jednotlivých intervalech. Vypočteme jej níže uvedeným vzorcem. 

𝑦 =
1

𝑛
 𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

                                                             (1.1) 

Průměr okamžikové řady, nazývaný chronologický průměr, rovněž značíme 𝑦 . 

Vypočteme jej následujícím vzorcem. 

𝑦 =
1

𝑛 − 1
×  

𝑦1

2
+  𝑦𝑖

𝑛−1

𝑖=2

+
𝑦𝑛

2
                                             (1.2) 
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První diference, rovněž označována jako absolutní přírůstky, je základní 

charakteristikou popisující vývoj časové řady. Značíme ji 1𝑑𝑖 𝑦 , udává rozdíl dvou po 

sobě jdoucích hodnot časové řady, tj. 

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

První diference udává, o kolik se změnila její hodnota v určitém okamžiku oproti 

určitému okamžiku bezprostředně předcházejícímu. Z ní se určí průměr první 

diference, značí se 𝑑(𝑦)1
         , udává, o kolik se průměrně změnila hodnota časové řady za 

jednotkový časový interval. Udává jej vzorec popsaný níže. 

𝑑(𝑦)1
         =

𝑦𝑛 − 𝑦1

𝑛 − 1
                                                       (1.4) 

Rychlost růstu či poklesu hodnot časové řady je charakterizován koeficientem růstu, 

značí se 𝑘𝑖 𝑦 , je dán poměrem dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady. Vypočte se 

pomocí následujícího vzorce. 

𝑘𝑖 𝑦 =
𝑦𝑖

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

Koeficient růstu udává, kolikrát se zvýšila hodnota časové řady v určitém okamžiku 

oproti určitému okamžiku bezprostředně předcházejícímu. Kolísají-li kolem konstanty, 

můžeme posoudit, že trend vývoje časové řady lze vystihnout exponenciální funkcí. 

Z koeficientu růstu se určuje průměrný koeficient růstu, značený jako 𝑘(𝑦)      . Vyjadřuje 

průměrnou změnu koeficientu růstu za jednotkový časový interval.  

𝑘(𝑦)      =  
𝑦𝑛

𝑦1

𝑛−1
                                                         (1.6) 

Výpočet průměru prvních diferencí a průměru koeficientů, jak je ze vzorců (1.4) a (1.6), 

závisí jen na první a poslední hodnotě ukazatele časové řady. 



14 

Dekompozice časových řad 

Hodnoty časové řady, hlavně z ekonomické praxe, mohou být rozloženy na několik 

složek. Hodnoty 𝑦𝑖  časové řady lze vyjádřit následovně. 

𝑦𝑖 = 𝑇𝑖 + 𝐶𝑖 + 𝑆𝑖 + 𝑒𝑖 ,                 𝑖 = 1,2, … , 𝑛,                              (1.7) 

Jednotlivé sčítance v čase 𝑦𝑖vyjadřují: 

 𝑇𝑖  – trendovou složku, 

 𝐶𝑖  – sezónní složku, 

 𝑆𝑖  – cyklickou složku, 

 𝑒𝑖  – náhodnou složku. 

Časovou řadu si zle představit jako trend, na který se přidají ostatní složky. Rozklad 

časových řad se provádí z důvodu snadnějšího zjištění zákonitostí chování 

v jednotlivých složkách. Některé složky mohou u různých časových řad chybět.  

Trend vyjadřuje obecnou tendenci dlouhodobého vývoje sledovaného ukazatele v čase. 

Pokud ukazatel v průběhu sledovaného období na stejné úrovni, a pokud kolem této 

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

Sezónní složka popisuje periodické změny v časové řadě, odehrávající se během 

jednoho kalendářního roku a každý rok se opakují. Pro zkoumání sezonní složky jsou 

vhodná především měsíční nebo čtvrtletní období. 

Cyklická složka je považována za nejspornější složku časové řady. Může být 

důsledkem evidentních vnějších vlivů, bývá obtížné určit její příčinu. Může mít také 

příčinu mimo ekonomickou oblast. Eliminace této složky je obtížná, protože je obtížné 

najít příčinu vedoucí k jejímu vzniku a charakter cyklické složky se může v čase měnit. 

Reziduální neboli náhodná složka vznikne, po odstranění cyklické, sezónní, a trendové 

složky. Tvoří ji fluktuace, které jsou náhodné ve vývoji časové řady. Patří sem i chyby, 

které vznikají při měření údajů v časové řadě a i výpočetní chyby např. chyba 

zaokrouhlování. 
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„Při zkoumání dlouhodobé vývojové tendence ukazatele časové řady, tj. trendu v časové 

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

zastírají. Postup, kterým se toho dosahuje, se nazývá vyrovnávání časových řad.“ 

(3, s. 123) 

1.2  Regresní analýza 

Následující kapitola obsahuje popis regresní analýzy. Teoretické poznatky, definice a 

vzorce jsou čerpány z literatury (1), (2) a (3). 

Regresní analýza se používá při popisu vývoje časové řady. Jedná se o zkoumání 

závislosti dvou a více číselných proměnných, kdy mezi nezávislou proměnnou x a 

závislou proměnnou y existuje nějaká souvislost, která je vyjádřena funkčním 

předpisem 𝑦 = 𝜑(𝑥), funkci 𝜑(𝑥) ovšem neznáme nebo ji nelze vhodně vyjádřit, pouze 

víme, že při dosazení určité hodnoty nezávislé proměnné x dostaneme jednu hodnotu 

závisle proměnné y. 

Při opakovaném pozorování totožně nastavené proměnné x nedostaneme vlivem 

působení různých náhodných vlivů a neuvažovaných činitelů, označovaných jako šum, 

tutéž hodnotu proměnné y, ale obecně jinou její hodnotu. Proměnná y se tedy chová 

jako náhodná veličina, značí se Y.  

Můžeme tedy říct 

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

kde 𝑌𝑖  je i-tá hodnota náhodné proměnné Y, 𝜑𝑖  je i-tá hodnota funkce a 𝑒𝑖  je odchylka 

od náhodné proměnné 𝑌𝑖  a funkce 𝜑𝑖 . 

Šum, označený jako e, je tedy náhodná veličina ovlivňující závislost mezi veličinami x 

a y. Předpokládá se, že její střední hodnota je rovna nule, tedy 𝐸(𝑒) = 0, což značí, že 

při měření nedochází k systematickým chybám a výchylky od skutečné hodnoty. 

Pro vyjádření závislosti náhodné veličiny Y na proměnné x zavedeme podmíněnou 

střední hodnotu náhodné veličiny Y pro hodnotu x, označenou 𝐸 𝑌 𝑥 , a položíme ji 

rovnu vhodně zvolené funkci, označenou 𝜂(𝑥, 𝛽1,𝛽1, … , 𝛽𝑝). Tento vztah lze vyjádřit: 
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𝐸 𝑌 𝑥 = 𝜂 𝑥, 𝛽1,𝛽1, … , 𝛽𝑝 .                                           (1.9) 

Funkce 𝜂(𝑥, 𝛽1,𝛽1, … , 𝛽𝑝) je funkcí proměnné x obsahující neznámé parametry 

𝛽1,𝛽1, … , 𝛽𝑝 , kde 𝑝 ≥ 1. Označuje se 𝜂(𝑥) a nazývá se regresní funkcí s regresními 

koeficienty 𝛽1,𝛽1, … , 𝛽𝑝 . V případě určení 𝜂 𝑥 pro zadaná data, jsou pak zadaná data 

tzv. „vyrovnána regresní funkcí“. 

Hlavním úkolem regresní analýzy je tedy zvolit pro zadaná data vhodnou funkci a 

odhadnout její koeficienty tak, aby vyrovnání hodnot touto funkcí bylo co nejpřesnější. 

Regresní přímka 

Jedná se o nejjednodušší typ regresní funkce, je vyjádřena předpisem: 

𝜂 𝑥 = 𝛽1 + 𝛽2x.                                                        (1.10) 

Pro odhad koeficientů 𝛽1 a 𝛽2, které pro zadané dvojice (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) regresní přímky 

označíme 𝑏1 a 𝑏2, použijeme metodu nejmenších čtverců. Koeficienty 𝑏1 a 𝑏2 

vypočteme podle vzorců: 

𝑏2 =
 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 − nx y 

 xi
2n

i=1 − nx 2
, b1 = y − b2x,                         (1.11) 

kde 𝑥  a y  jsou výběrové průměry, pro které platí: 

𝑥 =
1

𝑛
 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

, 𝑦 =
1

𝑛
 𝑦𝑖 .                                       (1.12)

𝑛

𝑖=1

 

Odhad regresní přímky pak označíme: 

𝜂  𝑥 = 𝑏1 + 𝑏2x.                                                 (1.13) 
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Modifikovaný exponenciální trend 

Používá se v případech, kdy je regresní funkce shora či zdola ohraničená. Křivka 

modifikovaného exponenciálního trendu má ve svém vývoji asymptotu. Je dán 

předpisem: 

𝜂  𝑥 = 𝛽1 + 𝛽2𝛽3x.                                                (1.14) 

Pro odhady 𝑏1, 𝑏2 a 𝑏3 koeficientů 𝛽1, 𝛽2 a 𝛽3 se používá metoda částečných součtů. 

Technika částečných součtů vychází ze tří na sebe navazujících disjunktních součtů 

vytvořených vždy ze třetiny hodnot časové řady. Součty𝑆1,𝑆2 a  𝑆3 určíme: 

𝑆1 =  𝑦𝑖 ,   𝑆2 =  𝑦𝑖 , 𝑆3  𝑦𝑖

3𝑚

𝑖=2𝑚+1

2𝑚

𝑖=𝑚+1

.

𝑚

𝑖=1

                     (1.15) 

Odhady 𝑏1, 𝑏2 a 𝑏3 modifikovaného exponenciálního trendu určíme pomocí vzorců: 

𝑏3 =  
𝑆3 − 𝑆2

𝑆2 − 𝑆1
 

1/𝑚ℎ

                                                     (1.16) 

𝑏2 =  𝑆2 − 𝑆1 
𝑏3

ℎ − 1

𝑏3
𝑥1 (𝑏3

𝑚ℎ − 1)2
                                 (1.17) 

𝑏1 =
1

𝑚
 𝑆1 − 𝑏2𝑏3

𝑥1
1 − 𝑏3

𝑚ℎ

1 − 𝑏3
ℎ

                                   (1.18) 

Jestliže počet dat je roven n, pak 𝑚 = 𝑛/3, kde m musí být přirozené číslo (pokud data 

tento požadavek nesplňují, vynecháme potřebný počet pozorování na počátku řady), n je 

pak počet pozorování ve zkoumané řadě. 

Hodnoty𝑥i jsou zadány v krocích, majících délku ℎ > 0, tj. 𝑥i = 𝑥1 +  i − 1 h. 
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Logistický trend 

Logistický trend se řadí mezi S-křivky symetrické kolem inflexního bodu, to je bod, ve 

kterém se mění průběh funkce z konvexního na konkávní a naopak. Je ohraničen shora i 

zdola. 

𝜂 𝑥 =
1

𝛽1 + 𝛽2𝛽3x
                                                (1.19) 

Koeficienty logistického trendu 𝑏1, 𝑏2 a 𝑏3 se určí, stejně jako u modifikovaného 

exponenciálního trendu technikou částečných součtů, pomocí vzorců (1.16) až (1.18) 

s rozdílem, že do sum 𝑆1,𝑆2 a  𝑆3 se místo hodnot 𝑦𝑖  dosadí jejich převrácené hodnoty 

1/𝑦𝑖 . 

Gompertzova křivka 

Řadíme ji mezi S-křivky nesymetrické kolem inflexního bodu, protože většina jejích 

hodnot leží za inflexním bodem. Je rovněž ohraničená shora i zdola. Je dána předpisem: 

𝜂 𝑥 =  𝑒𝛽1+𝛽2𝛽3 x                                                 (1.20) 

Regresní koeficienty gompertzovy křivky 𝑏1, 𝑏2 a 𝑏3 se určí, rovněž pomocí částečných 

součtů, pomocí vzorců (1.16) až (1.18), do sum 𝑆1,𝑆2 a  𝑆3 dosadíme přirozené 

logaritmy ln 𝑦𝑖 . 

Index determinace 

Slouží k posouzení vhodnosti zvolené regresní funkce. Vyjadřuje, jak dobře vystihuje 

zvolená funkce funkční závislost mezi závisle a nezávisle proměnou. Je dán vzorcem: 

𝐼2 = 1 −  (𝑦𝑖 − 𝜂 𝑖)

𝑛

𝑖=1

 (𝑦𝑖 − 𝑦 

𝑛

𝑖=1

)2                               (1.21)   

Index determinace nabývá hodnot < 0,1 >. Čím více se hodnota blíží k jedné, tím je 

daná závislost silnější a zvolená funkce výstižnější. Naopak čím více se hodnota blíží 

nule, tím je daná závislost slabší a zvolená funkce méně výstižná. 
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„Pokud hodnotu indexu determinace vynásobíme stem, pak získané číslo vyjadřuje 

v procentech tu část rozptylu pozorovaných hodnot, kterou lze vysvětlit zvolenou 

regresní funkcí.“ (3, s. 104) 

1.3  Bankovní modely 

Teorie a vzorce byla čerpána z literatury (7). 

Bankovní modely slouží především k určení, zda zkoumaný podnik, nespěje v blízké 

době k bankrotu. Vychází z předpokladu, že každá firma, která je ohrožena bankrotem 

má určité příznaky pro bankrot typické. 

Altmanův model Z-skóre 

Altmanův model Z-skóre patří ve světě mezi nejpoužívanější modely pro hodnocení 

finančního zdraví podniku. Je založen na součtu kvantitativních ukazatelů, kterým jsou 

přikládány různé váhy. 

Je dán vzorcem: 

Z − skóre = 0,717x1 + 0,847x2 + 3,107x3 + 0,42x4 + 0,998x5,        (1.22) 

kde: 

x1 =
pracovní kapitál

celková aktiva
, 

x2 =
provozní výsledek hospodaření

celková aktiva
, 

x3 =
provozní zisk

celková aktiva
, 

x4 =
tržní hodnota vlastního kapitálu

účetní hodnota všech dluhů
, 

x5 =
tržby

celková aktiva
. 
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Možné výsledky Z-skóre:  

 Přímá hrozba bankrotu je dána intervalem: Z-skóre < 1,2. 

 Šedá zóna je dána intervalem: 1,2 < Z-skóre < 2,9. 

 Finančně silný podnik je dán intervalem: 2,9 < Z-skóre. 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

První část této kapitoly obsahuje stručný popis společnosti Kili, s.r.o., seznámení 

s historií podniku až po současnou situaci. Druhá část je zaměřena na analýzu 

konkrétních ukazatelů. Data pro tuto bakalářskou práci byla čerpána z výročních zpráv 

zveřejněných na webu www.bizbiz.cz a doplněna o informace získané z vnitřního 

prostředí společnosti (7). Pro zpracování praktické části byla využita teoretická 

východiska popsaná v předchozí kapitole. Pro zpracování regresních funkcí byl použit 

program CR1Sňatkyarezidua.xls, který mi byl poskytnut vedoucím práce. 

1.1  Základní údaje o společnosti 

Název společnosti:   Kili, s.r.o. 

Právní forma podnikání:  Společnost s ručením omezeným 

Sídlo:     Hybešova 1647/51, 66451 Šlapanice 

Založení:    29.3.1993 

Identifikační číslo:   47913797 

Předmět podnikání  

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 truhlářství, podlahářství. 

Sortiment služeb 

Společnost se zabývá velkoobchodní činností v prodeji materiálu pro výrobu nábytku, 

vybavování interiéru a realizaci staveb. V její nabídce můžeme nalézt podlahové krytiny 

a parapety, elektrospotřebiče, interiérové dveře a kliky, řezivo a palubky, lepidla a 

silikony, dřezy a koše, dýhované a ostatní desky. 

Dále nabízenými službami jsou nábytkový designér, technické poradenství, doprava 

zboží k zákazníkům, revitalizace interiérů. 
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Vývoj společnosti 

Společnost Kili, s.r.o. je na českém trhu již od roku 1993, kdy vznikla první pobočka ve 

Šlapanicích. Původním záměrem bylo obchodovat s truhlářským materiálem 

v segmentu malých truhlářů. K původní Šlapanické pobočce se postupně přidaly další 

ve Zlíně, Prostějově, Třebíči a Pardubicích. 

V roce 2005 proběhla akvizice, která vedla k rozšíření Kili a to především do Jižních 

Čech, konkrétně Tábor, České Budějovice, Strakonice, Plzeň a Ústí nad Labem. Tímto 

krokem se z Kili stal „velký hráč“ na trhu truhlářských potřeb. 

V roce 2010 proběhla další akvizice. Dřevozpracující družstvo v Lukavci (DDL) se 

stalo 100% - ním majitelem Kili. Jelikož je DDL významným výrobcem deskových 

materiálů (dřevotřískových, MDF desek), bylo cílem akvizice vytvořit vlastní prodejní 

síť, tím ovlivnit další prodejní segment a spojit prodejní pobočky ve vlastnictví DDL 

(Humpolec, Bystřice nad Pernštejnem, Bystřice pod Hostýnem, Plzeň) do struktury Kili 

(zrušení pobočky v Pardubicích). 

V druhé polovině roku 2010 došlo k výměně celého vedení. Úkolem bylo zastavení 

propadu tržeb, personální stabilizace, vybudování infrastruktury (IT a účetní oddělení) a 

budování dalších procesů nezbytných pro chod podniku. 

V roce 2011 přešly pobočky DDL do struktury Kili. Bylo nutné provést restrukturalizaci 

jednotlivých obchodních center. To vedlo k zrušení poboček v Bystřici pod Hostýnem a 

Ústí nad Labem, v Prostějově však vzniklo Centrum řeziva. 

Restrukturalizace, dobudování infrastruktury a personální stability byl velice nákladný 

proces, navíc se vše odehrávalo v době, kdy docházelo k poměrně významným 

propadům trhu. Od druhého kvartálu roku 2012 se začínají projevovat efekty uvedených 

změn a společnost dosahuje pravidelných kvartálních růstů. 



23 

 

Obrázek č.  1: Organizační struktura 

(zdroj: Výroční zpráva 2012. Zpracování vlastní.) 
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2.2 Výnosy 

Následující kapitola se bude zabývat položkami výnosů, které mají největší vliv na 

příjmy společnosti. Jsou to tržby za prodej zboží a tržby za prodej vlastních výrobků a 

služeb. 

2.2.1 Tržby za prodej zboží 

Jelikož se společnost zabývá velkoobchodní činností, jsou tržby za prodej zboží jedním 

z nejdůležitějších ukazatelů, který přímo vypovídá o situaci podniku. Rovněž tvoří 

nejpodstatnější složku výnosů a to s více než 90 – ti procentním podílem. Obsahuje 

veškeré finanční prostředky, které podnik získal za prodej obchodního zboží, tj. 

produktů nakoupených za účelem dalšího prodeje. 

Tabulka č. 1 zachycuje vývoj tržeb za prodej zboží v letech 2005 až 2012. Třetí sloupec 

obsahuje tržby za prodej zboží v jednotlivých letech, čtvrtý sloupec zachycuje hodnoty 

první diference vypočteny podle vzorce (1.3) a v pátém jsou koeficienty růstu 

vypočteny podle vzorce (1.5). Hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 

i rok 𝒚𝒊  𝟏𝐝𝐢(𝐲) 𝐤𝐢(𝐲) 

1 2005 678 555 - - 

2 2006 740 954 62 399 1,092 

3 2007 862 564 121 610 1,164 

4 2008 871 143 8 579 1,010 

5 2009 744 581 -126 562 0,855 

6 2010 703 374 -41 207 0,945 

7 2011 790 607 87 233 1,124 

8 2012 745 683 -44 924 0,943 

Tabulka č. 1: Tržby za prodej zboží 

(Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2005 – 2012. Zpracování vlastní) 
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Grafické znázornění dat 

Graf č. 1 znázorňuje vývoj tržeb za prodej zboží v letech 2005 – 2012. Vodorovná osa 

zachycuje jednotlivé roky a osa svislá výši tržeb za prodej zboží ve sledovaném roce 

v milionech Kč. Jelikož se jedná o intervalovou časovou řadu, zvolil jsem sloupcový 

graf. 

 

Graf č. 1: Tržby za prodej zboží 

(Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2005 – 2012. Zpracování vlastní) 

Subjektivní zhodnocení ukazatele 

Od roku 2005 vykazuje ukazatel tržeb za prodej zboží prudký nárůst, ten se v roce 2007 

ustálil nad hranicí 860 milionů korun, což je proti roku 2005 rozdíl 27%. Důvodem 

tohoto růstu byla akvizice, čímž došlo k rozšíření Kili, s.r.o.. To vedlo ke zvýšení počtu 

poboček na území České republiky a následnému zvýšení tržeb. V roce 2008 došlo opět 

k nárůstu, ten byl oproti letům předchozím minimální, konkrétně o 1%. V roce 2009 

začal prudký pokles ukazatele, který pokračuje i v roce 2010, kdy se hodnota tržeb za 

prodej zboží dostala na 703 milionů. Propad byl zapříčiněn recesí, která zasáhla území 

ČR. Měla za následek pokles stavebního trhu, čímž došlo ke snížení poptávky 

spotřebitelů. V roce 2011 nastal vůči roku 2010 nárůst o 12%, díky rozšíření struktury 

Kili o pobočky DDL. V roce 2012 následoval propad o 6,3%. Důvodem poklesu bylo 
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především rušení obchodního centra v Ústí nad Labem (pozitivní efekt se na druhou 

stranu objevil ve snížení nákladů). 

Tržby za prodej zboží mají vliv i na další ukazatele, především na náklady na prodané 

zboží a obchodní marži, kterým se budu věnovat v další části bakalářské práce. 

Určení trendu časové řady a její vyrovnání 

Ve vývoji tržeb za prodané zboží dochází ve sledovaném období ke střídání poklesu a 

růstu. Odráží se zde aktuální situace stavebního trhu. K jistému ustálení vývoje dochází 

v letech 2009 až 2012, přesto zde není patrný žádný trend. Hodnoty zde kolísají kolem 

určité hodnoty. Proto volím jako vhodnou charakteristiku pro popis časové řady 

aritmetický průměr za poslední 4 roky. 

Průměr časové řady v posledních čtyřech letech je roven y  = 746 milionů. Roční průměr 

tržeb za prodej zboží byl ve zkoumaném období 746 milionů korun. Tato hodnota bude 

použit jako odhad tržeb za prodané zboží v roce 2013. 

Graf č. 2 zaznamenává průměry hodnot v letech 2009 až 2012 a prognózu pro rok 2013. 

 

Graf č. 2: Tržby za prodej zboží – průměr 

(Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2009 – 2012. Zpracování vlastní) 
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Pokud budou zachovány stávající podmínky, můžeme předpokládat, že tržby za prodej 

zboží společnosti Kili, s.r.o. se budou v roce 2013 pohybovat kolem 746 milionu korun. 

Tato hodnota slouží jako orientační, spíše udává, jakým směrem by se mohl ukazatel 

vyvíjet v následujícím roce. 

2.2.2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

Druhou analyzovanou složkou výnosů jsou tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. 

Obsahuje veškeré finanční prostředky, které podnik utržil za prodej vlastních výrobků 

(např. deskový materiál, posuvné dveře) a za nabízené služby (např. doprava, montáž).  

Tabulka č. 2 zachycuje tržby za prodej zboží a služeb v letech 2005 až 2012. Ve třetím 

sloupci jsou zobrazeny hodnoty ukazatele ve sledovaném roce v tisících. Čtvrtý sloupec 

obsahuje hodnoty první diference v tisících vypočteny podle vzorce (1.3). V posledním 

sloupci jsou koeficienty růstu vypočteny podle vzorce (1.5). 

i rok 𝒚𝒊  𝟏𝐝𝐢(𝐲) 𝐤𝐢(𝐲) 

1 2005 35 072 - - 

2 2006 41 711 6 639 1,189 

3 2007 44 097 2 386 1,057 

4 2008 39 679 -4 418 0,900 

5 2009 46 007 6 328 1,159 

6 2010 32 355 -13 652 0,703 

7 2011 31 230 -1 125 0,965 

8 2012 24 319 -6 911 0,779 

Tabulka č. 2: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

(Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2009 – 2012. Zpracování vlastní) 

Grafické znázornění 

V grafu č. 3 je zobrazen vývoj tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v letech 2005 

až 2012. Na ose vodorovné jsou vyneseny jednotlivé roky, na ose svislé jsou hodnoty 

ukazatele ve sledovaném roce v milionech korun. 
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Graf č. 3: Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 

(Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2009 – 2012. Zpracování vlastní) 

Subjektivní zhodnocení ukazatele 

V prvních třech letech sledovaného období vykazuje hodnota tržeb za prodej vlastních 

výrobku a služeb růst. Hodnota ukazatele se dostala na 44 milionů korun. V roce 2008 

následoval propad o 4,4 milionu. V roce 2009 hodnota ukazatele opět roste, dosáhla 46 

milionů korun, což je nejvyšší dosažená hodnota ve sledovaném období. Poté následuje 

výrazný propad o 13,7 milionu v roce 2010. Pokles tržeb za prodej vlastních výrobků a 

služeb pokračuje až do konce sledovaného období, není ovšem tak výrazným. V roce 

2011 o 1,1 milionu a v roce 2012 o 6,9 milionu. Klesání hodnot ukazatele v posledních 

třech letech mělo dvě příčiny. První byla již zmíněná „krize“, která měla za následek 

snížení poptávky po stavebních zakázkách. Druhou příčinou bylo rozvázání smluv se 

společnostmi, v jejichž podmínkách byla velká doba splatnosti pohledávek. 

Určení trendu časové řady a její vyrovnání 

Ukazatel tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb vykazuje ve sledovaném období 

střídání poklesu a růstu. Není zde patrný žádný trend časové řady, nelze ji tedy vyrovnat 

žádnou regresní funkcí. Rovněž z důvodu kolísání hodnot ukazatele nejsou zobrazeny 

charakteristiky časové řady.   
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Vzhledem k situaci, která je nyní na stavebním trhu a k vývoji ukazatele v posledních 

letech je těžké odhadnout, jakým směrem se bude hodnota tržeb za prodej vlastních 

výrobků a služeb vyvíjet, lze pouze uvažovat, že bude podobná jako v roce 2012. 

2.3 Náklady 

V následující části bakalářské práce se budu zabývat rozborem složek nákladů 

společnosti, vyberu nejobjemnější položky, které následně podrobím analýze.  

Náklady se všeobecně rozumí jako souhrn peněžně oceněných zdrojů, které jsou 

potřebné pro chod podniku. 

Tabulka č. 3 obsahuje položky nákladů sestupně seřazené podle součtu za sledované 

období. Hodnoty jsou uvedené v milionech Kč. 

Náklady součet 2005 až 2012 

Náklady vynaložené na prodané zboží 5 140 937    

Výkonová spotřeba 690 853 

Osobní náklady 497 586 

Ostatní náklady 202 251 

Tabulka č. 3: Náklady 2005 – 2012 

(Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2005 – 2012. Zpracování vlastní) 

Graf č. 4 znázorňuje podíl jednotlivých složek nákladů. Je z něj na první pohled patrné, 

že zcela zásadní položkou jsou náklady vynaložené na prodané zboží (79%), 

následují výkonová spotřeba (10%) a osobní náklady (8%). Nejmenší podíl má 

položka ostatní náklady (3%), která zahrnuje daně a poplatky, odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku, ostatní provozní náklady, prodané cenné papíry a 

podíly, náklady z finančního majetku, nákladové úroky, ostatní finanční náklady a 

mimořádné náklady. 
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Graf č. 4: Náklady 2005 – 2012 

(Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2005 – 2012. Zpracování vlastní) 

2.3.1 Náklady vynaložené na prodané zboží 

Náklady vynaložené na prodané zboží jsou dalším podstatným ukazatelem, mající vliv 

na ziskovosti společnosti. Jedná se o náklady spojené s pořízením obchodního zboží. 

V případě jejich snížení může podnik snížit cenu nabízeného zboží, čímž dojde ke 
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V tabulce č. 4 je zaznamenán vývoj nákladů vynaložených na prodej zboží v letech 

2005 až 2012. Třetí sloupec obsahuje náklady na prodej zboží v jednotlivých letech, 

čtvrtý sloupec zachycuje hodnoty první diference vypočteny podle vzorce (1.3) a 

v pátém jsou koeficienty růstu vypočteny podle vzorce (1.5). Hodnoty jsou uvedeny 
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i rok 𝒚𝒊  𝟏𝐝𝐢(𝐲) 𝐤𝐢(𝐲) 

1 2005 574 074 - - 

2 2006 626 476 52 402 1,091 

3 2007 735 162 108 686 1,173 

4 2008 732 232 -2 930 0,996 

5 2009 621 590 -110 642 0,849 

6 2010 578 772 -42 818 0,931 

7 2011 657 015 78 243 1,135 

8 2012 615 616 -41 399 0,937 

Tabulka č. 4: Náklady vynaložené na prodané zboží 

(Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2005 – 2012. Zpracování vlastní) 

Grafické znázornění dat 

Graf č. 5 znázorňuje náklady vynaložené na prodané zboží v letech 2005 – 2012. 

Vodorovná osa zachycuje jednotlivé roky a osa svislá výši nákladů na prodané zboží ve 

sledovaném roce v milionech Kč. Jelikož se jedná o intervalovou časovou řadu, zvolil 

jsem sloupcový graf. 
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Subjektivní zhodnocení ukazatele 

Při pohledu na graf č. 1 a graf č. 5 můžeme pozorovat téměř shodný průběh. Je to 

zapříčiněno závislostí mezi těmito dvěma ukazateli: v případě zvýšení objemu tržeb za 

prodej zboží se zvýší náklady vynaložené na prodané zboží a naopak. 

Mezi roky 2005 až 2007 došlo k velkému nárůstu nákladů na prodané zboží o 28%, 

konkrétně z 574 milionů korun na 735 milionů. Zde se růst zastavil a následoval jej 

propad, nejprve minimální o 0,45% v roce 2008 a poté výrazný, zastavil se v roce 2010, 

kdy se hodnota ukazatele dostala na úroveň roku 2005. V roce 2011 došlo k  nárůstu o 

13,5%. V roce 2012 se náklady vynaložené na prodej zboží snížili o 6,3%. 

Na průběhu tohoto ukazatele se promítli stejné skutečnosti, které měli vliv na vývoj 

tržeb za prodej zboží. 

Určení trendu časové řady a její vyrovnání 

Vývoj nákladů vynaložených na prodej zboží vykazuje ve sledovaném období velké 

výkyvy. K jistému ustálení vývoje dochází opět v letech 2009 až 2012, přesto zde není 

patrný žádný trend. Z toho důvodu volím jako vhodnou charakteristiku pro popis časové 

řady aritmetický průměr posledních čtyř let. 

Průměr časové řady v posledních čtyřech letech je roven y  = 618 milionu. Průměr 

nákladů vynaložených na prodané zboží je 618 milionů korun. 
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Graf č. 6: Náklady vynaložené na prodané zboží – průměr 

(Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2009 – 2012. Zpracování vlastní) 

Graf č. 6 znázorňuje průměr hodnot nákladů na prodané zboží v letech 2009 až 2012 a 

prognózu pro rok 2013. 

Při zachování stávajících podmínek můžeme předpokládat, že náklady vynaložené na 

prodané zboží společností Kili, s.r.o. se budou v roce 2013 pohybovat kolem 618 

milionů korun. Tato hodnota slouží jako orientační, spíše udává, jakým směrem by se 

mohl ukazatel v následujícím roce vyvíjet. 

2.3.2 Výkonová spotřeba 

Další ukazatel, kterým se budu zabývat, je výkonová spotřeba. Zahrnuje náklady za 

spotřebu materiálu, energie (např. elektřina, voda) a služby (jedná se o hodnotu 

nakoupených externích služeb, např. nájemné, opravy, udržování, atd.). 

Tabulka č. 5 znázorňuje vývoj výkonové spotřeby v letech 2005 – 2012. Ve třetím 

sloupci je zobrazena výkonová spotřeba v jednotlivých letech, čtvrtý sloupec zachycuje 

hodnoty první diference vypočteny podle vzorce (1.3) a v posledním sloupci jsou 

koeficienty růstu vypočteny podle vzorce (1.5). Hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč. 
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i rok 𝒚𝒊  𝟏𝐝𝐢(𝐲) 𝐤𝐢(𝐲) 

1 2005 73 626 - - 

2 2006 80 366 6 740 1,092 

3 2007 90 814 10 448 1,130 

4 2008 95 805 4 991 1,055 

5 2009 95 595 -210 0,998 

6 2010 87 450 -8 145 0,915 

7 2011 90 609 3 159 1,036 

8 2012 76 588 -14 021 0,845 

Tabulka č. 5: Výkonová spotřeba 

(Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2005 – 2012. Zpracování vlastní) 

Grafické znázornění dat 

V grafu č. 7 je znázorněna výkonová spotřeba v letech 2005 až 2012. Na vodorovné ose 

jsou vyneseny roky, na ose svislé hodnoty výkonové spotřeby v milionech korun ve 

sledovaném roce. Jedná se o intervalovou řadu zobrazenou sloupcovým diagramem. 

 

Graf č. 7: Výkonová spotřeba 

(Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2005 – 2012. Zpracování vlastní) 
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Subjektivní hodnocení ukazatele 

Při pohledu na vývoj výkonové spotřeby a tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb 

(graf č. 3) můžeme vidět jistou podobnost. Je to způsobeno závislostí mezi těmito 

ukazateli, v případě zvýšení prodeje vlastních výrobků a služeb se rovněž zvýší náklady 

spojené s tímto ukazatelem. Rovněž jsou zde zahrnuty náklady spojené s prodejem 

zboží (bez nákladů na pořízení tohoto zboží), jsou to především náklady na energie, 

přepravné, nájemné, opravy apod.. Na zvyšování nákladů během sledovaného období se 

tedy také projeví zvyšování cen energií, zvedání cen nájemného, inflace, atd..  

Vývoj výkonové spotřeby v první polovině sledovaného období má rostoucí tendenci. 

Hodnota ukazatele se od roku 2005 do roku 2008 zvýšila o 30%. Tento růst byl 

zapříčiněn především zvyšováním objemu prodaného zboží a prodeje vlastních výrobků 

a služeb. V druhé polovině vývoje dochází k pravidelným meziročním poklesům, kromě 

roku 2011, kdy hodnota výkonové spotřeby vzrostla o 3,26 milionu. Hodnota ukazatele 

v roce 2012 se dostala na 76,6 milionu korun. Pokles byl především způsoben snížením 

prodeje vlastních výrobků a služeb, také se zde odrazilo snížení prodejů zboží, ovšem 

ne takovou měrou. 

Určení trendu časové řady a její vyrovnání 

Vývoj hodnot výkonové spotřeby střídá v letech 2005 až 2012 období poklesu a růstu.  

Není zde patrný žádný trend časové řady, proto nebude vyrovnána žádnou regresní 

funkcí. Rovněž zde nejsou zmíněny žádné charakteristiky časové řady.  

Vzhledem k závislosti výkonové spotřeby na tržbách a cenách energií, inflace atd. a 

vzhledem k předpovědi tržeb za prodej zboží a tržeb za prodej vlastních výrobků a 

služeb, můžeme předpokládat, že hodnota výkonové spotřeby v roce 2013 vzroste. 

2.3.3 Osobní náklady 

Osobní náklady jsou položkou výkazu zisku a ztrát, která obsahuje objem všech 

finančních prostředků vynaložených na mzdy, odměny členům orgánů společnosti, 

náklady na sociální pojištění a zdravotní pojištění a sociální náklady. 
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Tabulka č. 6 zachycuje vývoj osobních nákladů v letech 2005 – 2012. Třetí sloupec 

obsahuje osobní náklady v jednotlivých letech, čtvrtý sloupec zachycuje hodnoty první 

diference vypočteny podle vzorce (1.3) a v posledním sloupci jsou koeficienty růstu 

vypočteny podle vzorce (1.5). Hodnoty jsou uvedeny v tisících. 

i rok 𝒚𝒊  𝟏𝐝𝐢(𝐲) 𝐤𝐢(𝐲) 

1 2005 42 601 - - 

2 2006 47 921 5 320 1,125 

3 2007 59 417 11 496 1,239 

4 2008 64 375 4 958 1,083 

5 2009 63 024 -1 351 0,979 

6 2010 66 584 3 560 1,056 

7 2011 78 051 11 467 1,172 

8 2012 75 613 -2 438 0,969 

Tabulka č. 6: Osobní náklady 

(Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2005 – 2012. Zpracování vlastní) 

Grafické znázornění dat 

Graf č. 8 znázorňuje průběh osobních nákladů v letech 2005 až 2012. Na vodorovné ose 

jsou vyneseny roky, na ose svislé výše osobních nákladů ve sledovaném roce 

v milionech korun. Jedná se o intervalovou časovou řadu znázorněnou sloupcovým 

grafem. 
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Graf č. 8: Osobní náklady 

(Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2005 – 2012. Zpracování vlastní) 

Subjektivní hodnocení 

Z grafu č. 8 je patrné, že vývoj osobních nákladů má ve sledovaném období rostoucí 

tendenci. Nejprudší růst vykazoval ukazatel v letech 2005 až 2008, kdy jeho hodnota 

vzrostla ze 42,6 milionu korun na 63,4 milionu. Důvodem tohoto růstu bylo rozšíření 
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Následoval pokles osobních nákladů v roce 2009 o 1,35 milionu, jehož důsledkem bylo 

snížení počtu pracovních míst na 179. V roce 2010 došlo opět ke snížení počtu 

zaměstnanců na 171, osobní náklady však vzrostly o 3,56 milionu. To bylo způsobeno 

především zvýšením odměn zaměstnancům. V roce 2011 osobní náklady vzrostly o 11,5 

milionu, v důsledku rozšíření počtu pracovních míst na 190. Tento počet se udržel i 

v roce 2012. Hodnota osobních nákladů však klesla o 2,4 milionu. Vyšší hodnota 

osobních nákladů v roce 2011 oproti roku 2012 při zachování stejného průměrného 

počtu zaměstnanců byla zapříčiněna především budováním personální stability a 

fluktuací zaměstnanců. Na růstu osobních nákladů ve sledovaném období se také 
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Charakteristiky časové řady 

Průměr hodnot časové řady v letech 2005 – 2012 je vypočten podle vzorce (1.1). 

Průměr osobních nákladů byl ve sledovaném období 127 813 000 korun. 

Průměr prvních diferencí je vypočten podle vzorce (1.4). Ve sledovaném období 

každoročně vzrostla hodnota osobních nákladů v průměru o 4,7 milionu. 

Průměrný koeficient růstu vypočten podle vzorce (1.6) říká: V uvedeném období 

hodnota osobních nákladů průměrně vzroste oproti roku předcházejícímu 1,066 krát. 

Určení trendu časové řady a její vyrovnání 

Časová řada osobních nákladů má v letech 2005 – 2012 rostoucí trend. Z grafu č. 7 je 

patrné, že se růst ke konci sledovaného období ustaluje, je ohraničen horní asymptotou. 

Pro vyrovnání tedy volím modifikovaný exponenciální trend. Protože je období 

osmileté a pro výpočet vybrané funkce musí být počet let dělitelný třemi, jsem se tedy 

rozhodl přidat rok 2004, aby zvolená funkce co nejlépe vystihla vývoj ukazatele ve 

sledovaném období. Hodnota osobních nákladů v tomto roce byla 22,476 milionu. 

Rovnice modifikovaného exponenciálního trendu je dána předpisem: 

𝛈  𝐭 = 𝟖𝟐𝟔𝟒𝟏 − 𝟕𝟒𝟓𝟏𝟗 ∗ 𝟎, 𝟕𝟔𝟖𝐭−𝟐𝟎𝟎𝟑          𝐤𝐝𝐞 𝐭 = 𝟐𝟎𝟎𝟒, 𝟐𝟎𝟎𝟓, … 

Určení prognózy 

Vhodným dosazením do rovnice modifikovaného exponenciální trendu lze provést 

předpověď pro rok 2013. 

𝛈  𝐭 = 𝟖𝟐𝟔𝟒𝟏 − 𝟕𝟒𝟓𝟏𝟗 ∗ 𝟎, 𝟕𝟔𝟖𝟐𝟎𝟏𝟑−𝟐𝟎𝟎𝟑 = 𝟕𝟖𝟔𝟔𝟎 

Zůstanou-li dosavadní podmínky zachovány a zvolená funkce dobře vystihne budoucí 

vývoj tohoto ukazatele, můžeme předpokládat, že hodnota osobních nákladů se bude 

v roce 2013 pohybovat kolem 78,66 milionů korun. 
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V tabulce č. 7 jsou ve třetím sloupci zaznamenány hodnoty osobních nákladů v tisících. 

Ve čtvrtém sloupci jsou hodnoty vyrovnané pomocí zvolené funkce v tisících. 

V posledním řádku je uvedena prognóza pro rok 2013. Graf č. 9 znázorňuje jejich 

grafické vyrovnání pomocí modifikovaného exponenciálního trendu. Jsou zde vyneseny 

původní i vyrovnané hodnoty časové řady a prognóza pro rok 2013. 

i t 𝐲𝐢 𝛈 (𝒕) 

1 2004 22 476 25 414 

2 2005 42 601 38 693 

3 2006 47 921 48 891 

4 2007 59 417 56 723 

5 2008 64 375 62 737 

6 2009 63 024 67 356 

7 2010 66 584 70 903 

8 2011 78 051 73 627 

9 2012 75 613 75 718 

10 2013 
 

78 559 

Tabulka č. 7: Osobní náklady – vyrovnání a prognóza 

(Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2004 – 2012. Zpracování vlastní) 

 

Graf č. 9: Osobní náklady – vyrovnání a prognóza 

(Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2004 – 2012. Zpracování vlastní) 
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2.4 Výsledek hospodaření za účetní období 

Další ukazatel, který podrobím analýze je výsledek hospodaření za účetní období. Jedná 

se rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady, včetně daně. V případě, že je 

kladný jedná se o zisk, v opačném případě jde o ztrátu.  

Tabulka č. 8 zobrazuje ve třetím sloupci hodnoty výsledku hospodaření za účetní 

období v letech 2005 až 2012 v tisících Kč. Čtvrtý sloupec obsahuje hodnoty první 

diference vypočteny podle vzorce (1.3) v tisících Kč a v posledním jsou koeficienty 

růstu vypočteny podle vzorce (1.5). 

i rok 𝒚𝒊  𝟏𝐝𝐢(𝐲) 𝐤𝐢(𝐲) 

1 2005 15 147 - - 

2 2006 15 963 816 1,054 

3 2007 15 493 -470 0,971 

4 2008 16 440 947 1,061 

5 2009 7 330 -9 110 0,446 

6 2010 -6 856 -14 186 -0,935 

7 2011 -4 676 2 181 0,682 

8 2012 -2 288 2 387 0,489 

Tabulka č. 8: Výsledek hospodaření za účetní období 

(Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2005 – 2012. Zpracování vlastní) 

Grafické znázornění dat 

V grafu č. 10 je znázorněn vývoj výsledku hospodaření za účetní období v letech 2005 –

2012. Na ose vodorovné jsou vyneseny roky, na ose svislé jsou hodnoty ukazatele v  

v milionech korun. 
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Graf č. 10: Výsledek hospodaření za účetní období 

(Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2005 – 2012. Zpracování vlastní) 

Subjektivní hodnocení 

V první polovině sledovaného období se výsledek hospodaření pohybuje nad hranicí 15 

milionů korun. V roce 2008 byla zaznamenána nejvyšší hodnota ukazatele, konkrétně 

16,44 milionu korun. Odráží se zde především fakt, že společnost v tomto roce 

zaznamenala nejvyšší obrat. V roce 2009 nastal propad o 9,1 milionu korun, který se 

ještě prohloubil v roce 2010, kdy se Kili, s.r.o. dostalo do ztráty 6,86 milionu korun. 

Můžeme jej vysvětlit stejně jako u předchozích zkoumaných ukazatelů recesí, která 

zasáhla území České Republiky. Ta měla za následek propad stavebního trhu a snížení 

poptávky spotřebitelů. Ačkoli se ukazatel výsledku hospodaření pohybuje do konce 

sledovaného období v záporných číslech, vykazuje kladné meziroční přírůstky. 

Projevila se zde snaha podniku eliminovat dopad krize. V roce 2010 proběhla akvizice, 

kdy Kili, s.r.o. přešlo pod Dřevozpracující družstvo v Lukavci (DDL). V druhé polovině 

tohoto roku došlo k výměně celého vedení společnosti. V roce 2011 přešli 3 pobočky 

DDL do struktury Kili. Byla provedena restrukturalizace obchodních center. Rovněž 

byla vybudována nová infrastruktura IT a účetního oddělení. V roce 2012 došlo 

k vytvoření nového procesu řízení zásob a zlepšení v oblasti řízení pohledávek. 

-10

-5

0

5

10

15

20

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kč [v mil.]

t [rok]



42 

Všechny tyto změny se pozitivně projevily na snižování ztráty ke konci sledovaného 

období.  

Vývoj hodnot ukazatele je v letech 2005 až 2012 kolísavý, trend se projevuje až 

v posledních třech letech. Právě na ně se zaměřím v následující části práce. 

Charakteristiky časové řady 

Průměr hodnot časové řady v letech 2010 – 2012 je vypočten podle vzorce (1.1). 

Průměr výsledku hospodaření za účetní byl ve sledovaném období  -4,31 milionu korun. 

Průměr prvních diferencí vypočten podle vzorce (1.4). Ve sledovaném období 

každoročně vzrostla hodnota výsledku hospodaření v průměru o 2,28 milionu. 

Určení trendu časové řady a její vyrovnání 

Z průběhu ukazatele v letech 2010 až 2012 a z hodnot prvních diferencí se dá usuzovat, 

že časová řada výsledku hospodaření má v tomto období lineární průběh. Pro vyrovnání 

hodnot použiji regresní přímku. 

Rovnice regresní přímky je dána předpisem: 

𝛈  𝐭 = −𝟗𝟏𝟕𝟒, 𝟕 +  𝟐𝟐𝟖𝟒 ∗  𝐭 − 𝟐𝟎𝟎𝟗          𝐤𝐝𝐞 𝐭 = 𝟐𝟎𝟏𝟎, 𝟐𝟎𝟏𝟏, … 

Určení prognózy 

Z rovnice pro regresní přímku je možné vhodným dosazením získat prognózu pro rok 

2013. 

𝛈  𝐭 = −𝟗𝟏𝟕𝟒, 𝟕 +  𝟐𝟐𝟖𝟒 ∗  𝟐𝟎𝟏𝟑 − 𝟐𝟎𝟎𝟗 = −𝟑𝟗          

Zůstanou-li dosavadní podmínky zachovány a zvolená funkce dobře vystihne budoucí 

vývoj, dá se předpokládat, že hodnota výsledku hospodaření za účetní období se bude 

v roce 2013 pohybovat kolem 0. 
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V tabulce č. 9 jsou ve třetím sloupci zaznamenány hodnoty časové řady výsledku 

hospodaření v tisících a ve čtvrtém sloupci jsou vyrovnané hodnoty pomocí regresní 

funkce v tisících. V posledním řádku je prognóza pro rok 2013. Graf č. 11 znázorňuje 

jejich grafické vyrovnání. Jsou zde vyneseny hodnoty původní, vyrovnané a prognóza 

pro rok 2013. 

i t 𝐲𝐢 𝛈 (𝒕) 

1 2010 -6 856 -6 891 

2 2011 -4 675 -4 607 

3 2012 -2 288 -2 323 

4 2013  -39 

Tabulka č. 9: Výsledek hospodaření za účetní období – vyrovnání a prognóza 

(Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2010 – 2012. Zpracování vlastní) 

 

Graf č. 11: Výsledek hospodaření za účetní období – vyrovnání a prognóza 

(Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2010 – 2012. Zpracování vlastní) 
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2.5 Obchodní marže 

Nyní se budu věnovat obchodní marži. Jedná se o ukazatel, který získáme rozdílem 

mezi tržbami za prodej zboží a náklady vynaloženými na prodané zboží. Na jeho vývoji 

se tedy promítne vliv těchto dvou složek. Obchodní marže nepředstavuje zisk podniku, 

protože z ní kryje své další náklady, např. nakupované služby, mzdy, nájemné, energie, 

apod.. Je tedy důležité, aby podnik dosahoval co největší kladné marže. 

V tabulce č. 10 zachycen vývoj obchodní marže v letech 2005 - 2012. Třetí sloupec 

obsahuje obchodní marži v jednotlivých letech, čtvrtý sloupec zachycuje hodnoty první 

diference vypočteny podle vzorce (1.3) a v pátém jsou koeficienty růstu vypočteny 

podle vzorce (1.5). Údaje jsou uvedeny v tisících Kč.  

i rok 𝒚𝒊  𝟏𝐝𝐢(𝐲) 𝐤𝐢(𝐲) 

1 2005 104 481 - - 

2 2006 114 478 9 997 1,096 

3 2007 127 402 12 924 1,113 

4 2008 138 911 11 509 1,090 

5 2009 122 991 -15 920 0,885 

6 2010 124 602 1 611 1,013 

7 2011 133 592 8 990 1,072 

8 2012 130 068 -3 524 0,974 

Tabulka č. 10: Obchodní marže 2005 – 2012 

(Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2005 – 2012. Zpracování vlastní) 

Grafické znázornění dat 

V grafu č. 12 je znázorněn vývoj obchodní marže v letech 2005 až 2012. Na ose 

vodorovné jsou vyneseny roky a osa svislá udává hodnotu obchodní marže ve 

sledovaném roce v milionech korun. Jedná se o intervalovou časovou řadu znázorněnou 

sloupcovým diagramem. 
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Graf č. 12: Obchodní marže 

(Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2005 – 2012. Zpracování vlastní) 

Subjektivní hodnocení 

Průběh obchodní marže jde ve sledovaném období rozdělit na dvě poloviny. V prvním 

úseku dochází k pravidelnému meziročnímu růstu, kdy se hodnota ukazatele v průběhu 

let 2005 až 2008 zvýšila o necelých 33% a dostala se těsně pod hranici 139 milionů. 

V roce 2009 následoval propad na 123 milionů korun. Od tohoto roku vykazovala 

obchodní marže opět růst trvající do roku 2011, kdy dosáhla 133 592 000. Poté v roce 

2012 následoval propad o 3,5 milionu korun. 

Jak už bylo zmíněno v úvodu kapitoly, můžeme na průběhu obchodní marže pozorovat 

vliv tržeb za prodané zboží a nákladů vynaložených na prodej zboží, mají rovněž 

podobný průběh. První výrazný rozdíl ve vývoji je v roce 2008, zde hodnota obchodní 

marže vzrostla stejně plynule jako v předchozích letech, to bylo zapříčiněno především 

snížením nákladů vynaložených na prodané zboží, viz. graf č. 5. Také zde se projevil 

dopad hospodářské krize, který je patrný po roce 2008. Propad nebyl tak výrazný jako u 

tržeb za prodej zboží a nákladů vynaložených na prodané zboží, ani zde nejsou prudké 

výkyvy, které tyto dva ukazatele doprovázely v druhé polovině sledovaného období. 

Odrazila se zde především snaha managementu o zvyšování obchodní marže 

a o vyjednání lepších podmínek u svých dodavatelů. 
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Ukazatel výše obchodní marže je kolísavý, k ustálení dochází v druhé polovině 

sledovaného období a je zde patrný i jistý trend. Proto se budu dále zabývat analýzou 

posledních čtyř let. 

Charakteristiky časové řady 

Průměr hodnot časové řady v letech 2009 – 2012 je vypočten podle vzorce (1.1). 

Průměr obchodní marže byl ve sledovaném období 127,8 milionu korun. 

Průměr prvních diferencí vypočten podle vzorce (1.4). Ve sledovaném období 

každoročně vzrostla hodnota obchodní marže v průměru o 2,36 milionu. 

Průměrný koeficient růstu vypočten podle vzorce (1.6) a říká: V uvedeném období 

hodnota obchodní marže vzroste oproti roku předcházejícímu 1,019 krát. 

Určení trendu časové řady a její vyrovnání 

Z průběhu druhé poloviny grafu č. 6 se dá usuzovat, že poslední čtyři roky mají lineární 

vývoj, proto pro jejich vyrovnání volím regresní přímku. 

Rovnice regresní přímky je dána předpisem: 

𝛈 (𝐭) = 𝟏𝟐𝟎𝟐𝟓𝟖 −  𝟑𝟎𝟐𝟐 ∗  𝐭 − 𝟐𝟎𝟎𝟖          𝐤𝐝𝐞 𝐭 = 𝟐𝟎𝟎𝟗, 𝟐𝟎𝟏𝟎, … 

Určení prognózy 

Z rovnice regresní přímky je možné určit prognózu vývoje časové řady pro rok 2013. 

𝛈  𝐭 = 𝟏𝟐𝟎𝟐𝟓𝟖 −  𝟑𝟎𝟐𝟐 ∗  𝟐𝟎𝟏𝟑 − 𝟐𝟎𝟎𝟖 = 𝟏𝟑𝟓𝟒𝟎𝟎 

Zůstanou-li dosavadní podmínky zachovány a zvolená funkce dobře vystihne budoucí 

vývoj tohoto ukazatele, můžeme předpokládat, že se hodnota obchodní marže v roce 

2013 bude pohybovat kolem 135,4 milionu korun. 

V tabulce č. 11 jsou ve druhém sloupci zaznamenány původní hodnoty ukazatele v 

tisících a ve třetím jsou hodnoty časové řady vyrovnané pomocí zvolené funkce v 
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tisících. V posledním řádku je zobrazena prognóza pro rok 2013. Graf č. 13 znázorňuje 

jejich grafické vyrovnání pomocí regresní přímky. Jsou zde vyneseny původní i 

vyrovnané hodnoty časové řady a prognóza budoucího vývoje. 

i t 𝐲𝐢 𝛈 (𝒕) 

1 2009 122 991 123 280 

2 2010 124 602 126 302 

3 2011 133 592 129 324 

4 2012 130 068 132 346 

5 2013 
 

135 400 

Tabulka č. 11: Obchodní marže – vyrovnání a prognóza 

(Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2009 – 2012. Zpracování vlastní) 

 

Graf č. 13: Obchodní marže – vyrovnání a prognóza 

(Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2005 – 2012. Zpracování vlastní) 
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2.6 Altmanův model 

Altmanův model Z-skóre jsem zvolil především pro jeho schopnost komplexního 

posouzení finanční situace podniku a schopnost předpovědět zda společnost nesměřuje 

k bankrotu. 

Tabulce č. 12 zachycuje vývoj Altmanova modelu v letech 2005 až 2012. Třetí sloupec 

obsahuje hodnoty Altmanova modelu ve sledovaném roce, čtvrtý sloupec zobrazuje 

hodnoty první diference vypočtené podle vzorce (1,3) a v pátém jsou koeficienty růstu 

vypočteny podle vzorce (1,5). 

i rok 𝒚𝒊  𝟏𝐝𝐢(𝐲) 𝐤𝐢(𝐲) 

1 2005 3,555 - - 

2 2006 3,601 0,047 1,013 

3 2007 3,103 -0,499 0,862 

4 2008 3,130 0,027 1,009 

5 2009 3,804 0,674 1,215 

6 2010 3,462 -0,342 0,910 

7 2011 3,980 0,518 1,150 

8 2012 4,088 0,108 1,027 

Tabulka č. 12: Z-skóre 

(Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2005 – 2012. Zpracování vlastní) 

Grafické znázornění dat 

Graf č. 14 znázorňuje vývoj Altmanova modelu v letech 2005 – 2012. Na ose 

vodorovné jsou vyneseny roky a na ose svislé hodnoty Altmanova modelu ve 

sledovaném roce. Rovněž je zde zobrazena horní a spodní hranice šedé zóny. Jedná se o 

intervalovou časovou řadu znázorněnou sloupcovým grafem. 
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Graf č. 14: Z-skóre 

(Zdroj: Výkaz zisků a ztrát 2005 – 2012. Zpracování vlastní) 

Subjektivní hodnocení 

Ve sledovaném období se hodnoty Altmanova modelu drží nad hranicí šedé zóny, tedy 

nad hodnotou 2,9. Ukazatel nám značí, že se společnost nachází v příznivé finanční 

situaci. 

Menší propad ve vývoji ukazatele je zaznamenán v letech 2007, 2008 a 2010. Stále se 

však v těchto letech drží hodnota nad hranicí 2,9. Pokles Z-skóre v těchto letech byl 

způsoben především poklesem složky x5, což je poměrový ukazatel obratu aktiv, kde 

jsou v čitateli zahrnuty celkové tržby a ve jmenovateli celková aktiva. Propad v letech 

2007 a 2008 byl tedy způsoben tím, že hodnota aktiv rostla rychleji než hodnota tržeb. 

Pokles Z-skóre v roce 2010 byl zase způsoben snížením tržeb, při zachování hodnoty 

aktiv vzhledem k roku 2009. 

Charakteristiky časové řady 

Průměr hodnot časové řady v letech 2005 – 2012 je vypočten podle vzorce (1.1). 

Průměr Z-skóre byl ve sledovaném období 3,59. 
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Určení trendu časové řady a její vyrovnání 

Hodnoty Z-skóre v letech 2005 – 2012 jsou kolísavé. Ve vývoji ukazatele dochází ke 

střídání poklesu a růstu. Z toho důvodu není možné vyrovnat tuto časovou řadu žádnou 

regresní funkcí. Vzhledem k hodnotám ke konci sledovaného období a situaci podniku 

lze uvažovat, že by v roce 2013 nemělo dojít k výraznému snížení hodnoty ukazatele. 
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3 ZHODNOCENÍ CÍLŮ PRÁCE 

V této části bakalářské práce se zaměřím na zhodnocení dosažených cílů a poznatků 

získaných při tvorbě práce. 

Pouze u jednoho z osmi ukazatelů bylo možné provést vyrovnání regresní funkcí 

v celém sledovaném období. U dvou bylo provedeno vyrovnání částečné. U dalších 

dvou byla provedena prognóza pomocí aritmetického průměru a u zbylých třech 

ukazatelů nebylo možné provést vyrovnání žádnou regresní funkcí, prognóza byla 

provedena úvahou. Můžu tedy říct, že využití statistických metod pro určení budoucího 

vývoje je v tomto případě značně omezené. 

1. Analýza nejdůležitějších složek výnosů a nákladů 

 

Výnosy 

Nejvýznamnější složkou výnosů s více než 90 procentním podílem jsou náklady 

vynaložené na prodej zboží. Vývoj ukazatele je ve sledovaném období kolísavý, z toho 

důvodu jsem jej nemohl vyrovnat žádnou regresní funkcí. Pro určení, alespoň 

přibližného budoucího vývoje jsem použil aritmetický průměr posledních čtyř let. 

Hodnota tržeb za prodej zboží by se tedy v roce 2013 měla pohybovat kolem 746 

milionů korun. 

Druhou největší položkou výnosů jsou tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. 

Průběh tohoto ukazatele doprovází nejprve růst a následně pokles. Ani zde jsem nemohl 

vyrovnat časovou řádu žádnou regresní funkcí. Úvahou jsem došel k závěru, že se 

hodnota tržeb za prodej zboží v roce 2013 bude držet na úrovni roku 2012. 

Náklady 

Rozborem složek nákladů jsem zjistil, že nejobjemnější jsou náklady vynaložené na 

prodej zboží se 79 procentním podílem, druhá je výkonová spotřeba s 10 procenty, třetí 

jsou osobní náklady se 7 procenty, zbylé náklady vynaložené společností mají 3 

procentní podíl. Dále jsem analyzoval tři nejobjemnější. 
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Průběh nákladů vynaložených na prodej zboží má téměř shodný průběh jako tržby za 

prodej zboží. Ukazatel je tedy kolísavý a proto jej nebylo možné vyrovnat žádnou 

regresní funkcí. Rovněž jsem zde použil pro určení alespoň přibližné hodnoty 

budoucího vývoje aritmetický průměr posledních čtyř let sledovaného období. V roce 

2013 by se měla hodnota nákladů vynaložených na prodej zboží pohybovat kolem 618 

milionů korun. 

Výkonová spotřeba měla ve sledovaném období rovněž kolísavý průběh. Nemohl jsem 

zde tedy použít vyrovnání pomocí regresní funkce, vzhledem ke střídání růstu a poklesu 

zde nebylo možné využít aritmetického průměru. Prognózu pro rok 2013 jsem si 

netroufl vyčíslit, mohu pouze na základě úvahy říci, že by hodnota výkonové spotřeby 

měla zaznamenat nárůst oproti předchozímu roku. 

Osobní náklady jsou prvním ukazatelem, který bylo možné vyrovnat regresní funkcí, 

konkrétně modifikovaným exponenciálním trendem. Pomocí regresní funkce jsem 

předpověděl, že hodnota osobních nákladů bude v roce 2013 78,66 milionů. 

2. Analýza obchodní marže. 

Obchodní marži také doprovázel kolísavý průběh. Vzhledem k důležitosti ukazatele a 

ustálení průběhu v druhé polovině sledovaného období jsem se rozhodl vyrovnat 

poslední čtyři roky regresní přímkou. Prognóza je tedy spíše orientační. V roce 2013 

bude hodnota obchodní marže dosahovat 135,4 milionů korun. 

3. Na základě analýzy výsledku hospodaření a Altmanova modelu určit 

ekonomickou situaci společnosti. 

Výsledek hospodaření za účetní období 

Analýza výsledku hospodaření za účetní období ukázala, že podnik v prvních čtyřech 

letech vykazoval stabilně zisk. V roce 2009 nastal vlivem recese propad, který 

pokračoval, až do roku 2010, kdy se společnost dostala do výrazné ztráty, která 

doprovází ukazatel až do konce sledovaného období. Vlivem opatření, které podnik 

provedl, se tato ztráta každoročně zmenšuje. Vzhledem k důležitosti ukazatele a ustálení 

vývoje v posledních třech letech, jsem se rozhodl vyrovnat tyto roky regresní přímkou. 
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Hodnota výsledku hospodaření za účetní období by se měla v roce 2013 přiblížit nule, 

tedy na pomezí zisku a ztráty. 

Altmanův model 

Hodnoty Altmanova modelu se drží po celou dobu nad hranicí 2,9, říká nám tedy, že se 

podnik nachází v příznivé finanční situaci. Na hodnotách se nepromítla ani ekonomická 

krize, to svědčí o stabilitě společnosti. Vývoj ukazatele je ve sledovaném období 

kolísavý, nevyrovnal jsem jej tedy žádnou regresní funkcí, pouze jsem úvahou došel 

k závěru, že by v roce 2013 nemělo dojít k výraznému propadu. 
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývala analýzou ukazatelů firmy Kili, s.r.o. pomocí časových řad  

V první části práce byla shrnuta teorie potřebná ke zpracování praktické části. Následně 

byla společnost popsána a došlo na samotnou analýzu zvolených ukazatelů. Každý 

jednotlivý ukazatel byl nejprve popsán a graficky znázorněn, poté subjektivně 

zhodnocen spolu s vysvětlením příčin jeho výkyvů. Na závěr bylo-li to možné, došlo 

k vyrovnání ukazatele pomocí vhodné regresní funkce a byla provedena prognóza pro 

rok 2013. V závěru bakalářské práce byly shrnuty poznatky získané její tvorbou. 

Výstupem této práce by měl být pro společnost Kili, s.r.o. ucelený pohled na 

nejdůležitější ukazatele. Mělo by zde být patrné, jak si podnik ve sledovaném období 

vedl, co bylo příčinou případných změn a jaký bude nejbližší vývoj těchto ukazatelů. 

Tyto informace by měly managementu umožnit náhled na jednotlivé ukazatele, 

popřípadě aby mohl s předstihem reagovat na jejich budoucí vývoj.  
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