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Abstrakt 

Hlavním cílem diplomové práce je sestavit jednoduchý matematický model, který 

pomůže lépe pochopit vývoj konkrétních ekonomických ukazatelů v čase, jejich 

závislosti a rozhodné okamžiky jejich vývoje, a tím podpořit kroky vhodná pro zvýšení 

výkonnosti podniku. Veškeré matematické modely budou zpracovány v systému Maple, 

který je velice dobrým a běžným pomocníkem při zpracování velkého množství dat. 

Dílčími cíli jsou charakterizovat společnost, zhodnotit její výkonnost a tuto výkonnost 

porovnat s hlavními konkurenty. Výsledkem budou doporučení, která by měla z této 

analýzy výkonnosti podniku pozitivně ovlivnit následný vývoj výkonnosti podniku při 

volbě své strategie a zlepšit jeho pozici na trhu. 

Abstract 

The main aim of my diploma thesis is to prepare easy math model, which can help to 

understand the development of economic indicators in time. This math model will show 

the dependence and important moment in their development and can help to improve 

the efficiency of company. All math models will be working up in system Maple which 

is very good helper in working up of big group of data. The partial aim is to show 

characteristics of company, to valorize the efficiency of company and compare this 

efficiency with main competitors. The results will be recommendations which should 

help positive influence the future efficiency of company, help with choose of strategy 

and the make a better position on the market. 
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Časová řada, regresní analýza, rentabilita, likvidita, EVA, bod zvratu, Maple, 

matematické modelování. 

Keywords 

Time line, regression analysis, profitability, liquidity, EVA, break even point, Maple, 

math modeling. 



4 

Bibliografická citace práce 

MÍKOVÁ, L. Cesta k lepší budoucnosti znamená pochopit minulost Matematické 

modelování výkonnosti podniku. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

podnikatelská, 2009. 109 s. Vedoucí diplomové práce RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. 



5 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že tuto diplomovou práci na téma „Cesta k lepší budoucnosti znamená 

pochopit minulost, Matematické modelování výkonnosti podniku“ jsem vypracovala 

samostatně. Prohlašuji, že citace použitých pramenů je úplná, že jsem ve své práci 

neporušila autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o 

právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů). 

 

V Brně dne 10. května 2009     _______________________ 

                   podpis 



6 

Poděkování 

Dovoluji si touto cestou poděkovat vedoucí své diplomové práce RNDr. Zuzaně 

Chvátalové, Ph.D. za odborné vedení a podnětné připomínky, kterými přispěla 

k vypracování této práce. Dále děkuji společnosti Petr Molčík za poskytnuté informace. 



7 

Obsah 

Úvod ............................................................................................................................... 10 

Vymezení problému a cíle práce.................................................................................. 11 

1 Teoretická východiska práce ................................................................................ 12 

1.1 Ekonomická výkonnost podniku .................................................................. 12 

1.1.1 Způsoby měření ekonomické výkonnosti podniku..................................... 13 

1.1.1.1 Finanční analýza ................................................................................. 13 

1.1.1.2 Pokročilé metody finanční analýzy..................................................... 15 

1.1.1.3 Moderní metody finanční analýzy ...................................................... 16 

1.2 Časové řady..................................................................................................... 24 

1.2.1 Charakteristiky intervalových časových řad............................................... 26 

1.2.2 Rozložení časových řad .............................................................................. 29 

1.3 Regresní analýza............................................................................................. 31 

1.3.1 Lineární regresní model .............................................................................. 32 

1.3.1.1 Regresní přímka.................................................................................. 33 

1.3.1.2 Kvadratická regresní funkce ............................................................... 38 

1.3.1.3 Nelineární regresní model................................................................... 39 

1.4 Bod zvratu....................................................................................................... 41 

1.5 Matematické výpočetní systémy ................................................................... 44 

2 Analýza problému a současná situace podniku .................................................. 47 

2.1 Charakteristika podniku ............................................................................... 47 

2.2 Historie podniku............................................................................................. 48 

2.3 Strategická analýza ........................................................................................ 50 

2.3.1 Analýza vnějšího prostředí – SLEPT analýza ............................................ 50 

2.3.2 Analýza trhu................................................................................................ 52 



8 

2.3.2.1 Zákazníci a zabezpečení odbytu ......................................................... 52 

2.3.2.2 Konkurence......................................................................................... 53 

2.4 Analýza vnitřního prostředí .......................................................................... 54 

2.4.1 SWOT analýza............................................................................................ 54 

2.5 Marketingová strategie.................................................................................. 56 

2.6 Marketingový mix .......................................................................................... 57 

2.6.1 Produkt........................................................................................................ 57 

2.6.2 Trh............................................................................................................... 59 

2.6.3 Ceny a cenová politika................................................................................ 59 

2.6.4 Propagace.................................................................................................... 61 

3 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení....................................................... 62 

3.1 Zkrácená finanční analýza ............................................................................ 62 

3.1.1 Horizontální analýza ................................................................................... 62 

3.1.2 Vertikální analýza ....................................................................................... 64 

3.1.3 Ukazatele rentability ................................................................................... 66 

3.1.4 Ukazatele likvidity...................................................................................... 66 

3.1.5 Ukazatele aktivity ....................................................................................... 67 

3.1.6 Ukazatele zadluženosti ............................................................................... 67 

3.1.7 Benchmarking – porovnání s oborovým průměrem ................................... 68 

3.1.8 Hodnocení výkonnosti pomocí EVA.......................................................... 68 

3.1.8.1 Výpočet průměrných vážených nákladů na kapitál (WACC) ............ 69 

3.1.8.2 Vlastní výpočet ukazatele EVA.......................................................... 71 

3.2 Matematický model........................................................................................ 72 

3.2.1 Trend vývoje tržeb ...................................................................................... 73 

3.2.2 Trend vývoje nákladů ................................................................................. 81 

3.2.3 Trend vývoje přidané hodnoty.................................................................... 82 



9 

3.2.4 Trend vývoje ROE...................................................................................... 83 

3.2.5 Trend vývoje ROA...................................................................................... 84 

3.2.6 Trend vývoje ROS ...................................................................................... 85 

3.2.7 Trend vývoje doby obratu pohledávek (DOP)............................................ 86 

3.2.8 Trend vývoje doby obratu závazků (DOZ)................................................. 87 

3.2.9 Trend vývoje WACC.................................................................................. 88 

3.2.10   Trend vývoje EVA ..................................................................................... 89 

3.3 Vyhodnocení matematického modelu .......................................................... 90 

3.4 Optimální struktura výroby – analýza bodu zvratu................................... 92 

3.5 Návrhy řešení.................................................................................................. 95 

3.5.1 Historická dedukce ..................................................................................... 95 

3.5.2 Aplikace pochopené minulosti na budoucnost ........................................... 97 

3.5.3 Opatření proti ekonomické krizi ................................................................. 98 

3.5.4 Formulace nových cílů podniku ................................................................. 99 

Závěr ............................................................................................................................ 100 

Použitá literatura ........................................................................................................ 101 

Seznam zkratek ........................................................................................................... 104 

Seznam obrázků .......................................................................................................... 105 

Seznam grafů............................................................................................................... 106 

Seznam tabulek ........................................................................................................... 107 

Seznam příloh.............................................................................................................. 109 

Příloha č. 1 – Rozvaha firmy...................................................................................... 110 

Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztrát .............................................................................. 113 

Příloha č. 3 – Optimální struktura výroby ............................................................... 115 

Příloha č. 4 – Výpočty v systému Maple ................................................................... 116 



10 

ÚVOD 

Při výběru tématu diplomové práce mě nadchla představa o vylepšení běžné finanční 

analýzy o její matematickou aplikaci, která umožní reagovat na trendy jednotlivých 

ekonomických hodnocení a jejich změn. V reálu končí běžné hodnocení finanční situace 

podniku u zjištění velikosti zisku, ale ve skutečnosti je potřeba neustále měřit a 

zvyšovat výkonnost podniku.  

Pojmem „cesta k lepší budoucnosti znamená pochopit minulost“ se snažím povznést 

vzájemnou závislost jednotlivých ukazatelů, kteří jako spojenci mohou docílit lepší 

cesty k maximální výkonnosti podniku. 

Cílem diplomové práce je na základě matematického modelu, který vykresluje 

jednotlivé vypočtené ukazatele v čase, navrhnout nové cíle a strategie podniku tak, aby 

se maximalizovala jeho výkonnost a hodnota. 

Snahou je pochopit minulost a tyto fakta použít pro budoucí zhodnocení. Vybrané 

finanční ukazatele jsou modelovány v časovém trendu a pomocí regresní analýzy a 

diferenciálního počtu jsou zjišťovány vzájemné závislosti a diference. Z maximálních 

diferencí jsou pak sestavovány hlavní cesty, na které je potřeba v budoucnu navázat. 
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Vymezení problému a cíle práce 

Hlavním cílem diplomové práce je navrhnou jednoduchý matematický model 

s využitím systému Mapel, který vylepší výkonnost podniku a ulehčí formulaci jeho 

budoucí strategie. 

Dílčími cíli jsou charakterizovat společnost, zhodnotit její výkonnost a tuto výkonnost 

porovnat s hlavními konkurenty. Výsledkem budou doporučení, která by měla z této 

analýzy výkonnosti podniku pozitivně ovlivnit následný vývoj výkonnosti podniku při 

volbě své strategie a zlepšit jeho pozici na trhu. 
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1 Teoretická východiska práce 

1.1 Ekonomická výkonnost podniku 

Pod pojmem ekonomická výkonnost podniku bývá označována schopnost podniku 

vytvářet hodnoty. Cílem každého podniku je co nejlépe zhodnotit prostředky, které byly 

vloženy do podnikatelských aktivit.  

Z výše uvedené definice může být patrné, že pouze podnik, který dosahuje dobrých 

hospodářských výsledků je ekonomicky výkonný. Je nutné si však uvědomit, že 

ekonomická výkonnost není důležitá pouze pro vlastníky podniků, ale i pro manažery, 

zaměstnance a vnější okolí, tedy zákazníky. Každý z těchto zmíněných stakeholderů  si 

vynucuje ekonomickou výkonnost podniku z jiného hlediska.  

Jak již bylo zmíněno, pro vlastníky podniku je důležité co nejlepší zhodnocení jimi 

vloženého kapitálu. Pouze podnik, který zvládne zhodnotit kapitál co nejlépe a v co 

nejkratším čase může být považován za výkonný.  

Vlastníci hodnotí výkonnost pomocí finančních ukazatelů jako je rentabilita a likvidita 

nebo modernějším ukazatelem EVA. 

Pro manažery podniku není tak důležitý zisk, jako jeho silná pozice na trhu. Ukazatele, 

které vyjadřují výkonnost podniku pro manažery, jsou zejména podíl na trhu, vztahy se 

zákazníky, a následně pak finanční ukazatele likvidity a rentability. 

Podnik, který je výkonný z pohledu zákazníka, je takový, který dokáže předvídat a 

rychle reagovat na aktuální potřeby zákazníka. Nabízí kvalitní výrobky za přijatelnou 

cenu a minimální čekací lhůtu. Důležitou rolí jsou i servisní služby a následná péče o 

zákazníka1. Ostatně dobré vztahy se zákazníky jsou tou nejlepší reklamou, která 

podniku zaručí zvyšování počtu zákazníků. 

                                                 
1 Do servisních služeb zahrnuji i servis po likvidaci výrobku (její vyřízení z pohledu enviromentu). 
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Shrnu-li tedy poznatky o výkonnosti podniku, můžu jej definovat jako charakteristiky 

podniku, kterými jsou: 

• naplňovat cíle podnikání, 

• být konkurenceschopný a 

• být prospěšný pro uživatele. 

1.1.1  Způsoby měření ekonomické výkonnosti podniku 

Standardní metodou měření výkonnosti podniku je finanční analýza a ekonomické 

ukazatele, které mají význam zejména pro vlastníky podniku a manažery. V současné 

době však výkonnost podniku nezáleží pouze na jeho zisku, ale i na spokojenosti 

zákazníků. Proto se stále častěji pro měření výkonnosti využívají moderní metody 

finanční analýzy, mezi které patří zejména EVA (Economic Value Added). Takové 

hodnocení podniku vede ke tvorbě hodnoty. Hodnoty pro vlastníky i zákazníky. Cílem 

tedy již není zisk, ale spíše poměr zisku a nákladů na jeho získání.  

1.1.1.1 Finanční analýza 

Finanční analýza slouží ke zjištění finančního zdraví podniku a k rozhodování o 

budoucích krocích podniku. Veškeré informace nutné pro finanční analýzu jsou 

získávány z účetních výkazů. Problémem však je, že informace jsou získávány 

z minulosti a jsou v daném okamžiku brány izolovaně, a proto na nich nelze pozorovat 

vzájemné vazby. Pokud bychom tyto ukazatele časově provázali, nezískali bychom 

reálnou závislost, neboť na podnik neustále působí vnější změny a vlastní vývoj 

podniku, které nelze předvídat. Příkladem může být současná ekonomická krize, kterou 

bychom před dvěma lety jen stěží předvídali. 

Analýza ukazatelů rentability 

Rentabilita neboli výnosnost kapitálu je ukazatel schopnosti podniku použít a přeměnit 

investovaný kapitál na nové zdroje a dosáhnout zisku. Obecná definice rentability je 

poměr zisku a vloženého kapitálu.  
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Účelem ukazatelů rentability je schopnost dosahovat cíle podniku a intenzita 

zhodnocení vloženého kapitálu. 

Celkovou efektivnost podniku vyjadřuje rentabilita vloženého kapitálu: 

zisk před zdaněním nákladové úrokyROI
celkový kapitál

+
= . 

Návratnost vloženého majetku ukazuje rentabilita celkových aktiv: 

hospodářský výsledek po zdaněníROA
aktiva celkem

= . 

Přínos pro vlastníky podniku vyjadřuje rentabilita vlastního kapitálu: 

hospodářský výsledek po zdaněníROE
vlastní kapitál

= . 

Přínos z tržeb vyjadřuje rentabilita tržeb: 

hospodářský výsledek po zdaněníROS
tržby

= . 

Bankovní požadavky na ROI se pohybují okolo hodnoty 0,12. Rentabilita celkových 

aktiv se porovnává s oborovým průměrem a pro rentabilitu vlastního kapitálu je ideální 

hodnota větší než ROA. U rentability tržeb je vlastník společnosti spokojen 

s jakýmkoliv výsledkem, ale čím je její hodnota vyšší tím lépe. 

 Výrobní ukazatele 

Tyto ukazatele jsou zaměřeny směrem dovnitř společnosti a uplatňují se ve vnitřním 

řízení. Napomáhají managementu sledovat a analyzovat vývoj základní aktivity firmy. 

Mezi základní ukazatele patří: 

• 
přidaná hodnotaproduktivita z přidané hodnoty

počet zaměstnanců
= , 
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• 
( )

celkové nákladynákladovost výnosů
výnosy bez mimořádnýchvýnosů

= , 

• 
odpisystruktura nákladů

celkové náklady
= . 

1.1.1.2 Pokročilé metody finanční analýzy 

Někdy však elementární metody finanční analýzy neuvádějí dostačující informace 

potřebné pro správné rozhodování. Proto je třeba využít i pokročilé metody. K tomu je 

však potřebné disponovat dostatečnými obecnými znalostmi zejména z oblasti 

matematické statistiky a dalších speciálních oborů, tzv. kvantitativních disciplín. 

Pokročilé metody finanční analýzy využívají především statistických metod, lze však 

nalézt i takové, které se o statistiku neopírají a fungují na zcela odlišných postupech. 

„Statistické metody: 

a) bodové odhady – slouží k určení orientační „normální“ hodnoty ukazatele pro 

skupinu podniků, 

b) statistické testy odlehlých dat – slouží k ověření, zda „krajní“ hodnoty ukazatelů 

patří do zkoumaného souboru, 

c) empirické distribuční funkce – odhad pravděpodobnosti výskytu jednotlivých 

hodnot ukazatelů, 

d) korelační koeficienty – slouží k posouzení stupně vzájemné závislosti ukazatelů, 

k posouzení „hloubky paměti“ v časové řadě ukazatelů a přípravě regresních a 

autoregresních modelů ukazatelů, 

e) regresní modelování – slouží k charakteristice vzájemné závislosti mezi více 

ukazateli, 

f) analýza rozptylu – pomáhá k výběru ukazatelů majících rozhodující vliv na 

žádaný výsledek, 

g) faktorová analýza – pomáhá zjednodušit závislost struktury ukazatelů, 
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h) diskriminační analýza – slouží ke stanovení významných příznaků finanční tísně 

podniku a k posouzení stupně nebezpečí finančního zhroucení podniku.“2 

„Nestatistické metody: 

a) ruzzy (matné) množiny – nabízí bohatší výběr stupně příslušnosti prvků 

k množině, kde se od „ne“ přechází k „ano“, 

b) expertní systémy – vyžadují počítačové znalosti o určité skupině jevů, 

c) gnostická teorie neurčitých dat – maximalizuje množství informací čerpané z dat 

a je založena na jednolitých datech neurčitostí, 

d) metody založené na alternativní teorii množin, 

e) metody fraktální geometrie, 

f) neuronové sítě, 

g) metody formální matematické logiky,“3   

h) metody analýzy chaosu, 

i) genetické algoritmy. 

1.1.1.3 Moderní metody finanční analýzy 

Tradiční metody finanční analýzy nevyjadřují vzájemnou závislost a neberou v potaz 

současnou ekonomickou situaci. Zato moderní metody finanční analýzy hodnotí 

výkonnost podniku z hlediska hodnoty. Zabývají se oportunitními náklady, které se 

vyjadřují v podobě ceny nebo nákladů kapitálu (dále jen WACC). Dále pracují 

s provozním hospodářským výsledkem.  

                                                 
2 HOLEČKOVA. Metody finanční analýzy [online]. 2003 [cit. 2009-01-20]. Dostupný z WWW: 
<http://fse1.ujep.cz/materialy/KFU_holeckova_FIANmetodyfinanalyzy.pdf>. 
3 VESELÁ, Pavlína. Využití různých koncepcí ekonomické přidané hodnoty pro hodnocení podniku s 
pohledu vlastníků. [s.l.], 2007. 78 s. Masarykova univerzita. Vedoucí diplomové práce Ing. Martin 
Krištof. Dostupný z WWW: <http://is.muni.cz/th/76612/esf_m/Diplomova_prace_text.pdf>., str. 21. 



17 

Běžné ukazatelé finanční analýzy pracují s hospodářským výsledkem, který není závislý 

na tvorbě hodnoty. Jinými slovy vysoký hospodářský výsledek nemusí nutně znamenat 

zvýšení hodnoty akcií podniku. Finanční ukazatele nepracují s časovou hodnotou peněz, 

které jejich vývoj neméně ovlivňuje.4  

„V posledních 10 letech se zásadně změnilo konkurenční prostředí českých podniků, 

které byly relativně rychle vystaveny tlaku globální konkurence a jsou nuceny se 

restrukturalizovat.  

Hlavní rozvojové trendy současné informační éry vývoje si vynutily přechod od 

strukturálního pojetí konkurenčních výhod dle Porterových modelů vytváření funkční 

dokonalosti firmy, kterou chápeme jako schopnost firmy trvale vytvářet a udržovat 

konkurenční výhody. Před řešení tohoto problému stojí většina českých podniků. 

V procesu změn musí sehrát rozhodující úlohu management s využitím nových metod a 

nástrojů řízení. Významným nástrojem řízení jsou systémy měření výkonnosti podniku.“5 

Prvním východiskem, které se hledalo v použití peněžních toků, bylo využito na 

začátku osmdesátých let. Jednalo se o metodu diskontovaného cash-flow. Tato metoda 

pracuje s tržní hodnotou podniku, ale není zcela dobře použitelná pro řízení podniku. 

Proto se v devadesátých letech prosazuje přístup Balanced Scorecard (dále jen BSC), 

který uvedli američtí profesoři Kaplan a Bortin. Byl velmi úspěšný a během krátké doby 

se rozšířil do celého světa, což svědčí o jeho serióznosti. BSC doplňuje běžné finanční 

ukazatele měřítky, která pomáhají managementu měřit hodnotu, která se vytváří pro 

současné i budoucí zákazníky, současnou i budoucí úroveň výkonnosti interních 

procesů a zjišťují, jak se musí zlepšit kvality lidských zdrojů, systémů a způsobů práce, 

což povede ke zvyšování budoucí výkonnosti.6 

Kromě BSC byl v devadesátých letech vyvinut ukazatel, který zohledňuje riziko i 

rozsah vázaného kapitálu. Jedná se o metodu ekonomické přidané hodnoty EVA. A 

právě metoda EVA bude odrazem pro praktickou část práce, kterou využiji při 
                                                 
4 Zpracováno podle KISLINGEROVÁ, Eva. Oceňování podniku. 2. přepracované a doplněné vydání. 
Praha : C. H. Beck 2001. 382 s.,ISBN 81-7179-529-1. 
5 SOLAŘ, Jan, BARTOŠ, Vojtěch. Rozbor výkonnosti firmy : studijní text pro kombinované studium. 2. 
přeprac. vyd. Brno : Vysoké učení technické, 2001. 173 s. ISBN ISBN 80-214-2515-.6, s. 16. 
6 Zpracováno podle SOLAŘ, Jan, BARTOŠ, Vojtěch. Rozbor výkonnosti firmy : studijní text pro 
kombinované studium. 2. přeprac. vyd. Brno : Vysoké učení technické, 2001. 173 s. ISBN ISBN 80-214-
2515-.6. 
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hodnocení podniku. Kromě EVA budu sledovat změny základních finančních ukazatelů, 

rychlost a dynamiku jejich změn. 

Metoda diskontovaného cash flow   

„Metoda diskontovaných peněžních toků vychází z tzv. volného peněžního toku, za který 

považujeme provozní peněžní tok snížený o investice do provozně nutného pracovního 

kapitálu a provozně nutného dlouhodobého majetku. Jinými slovy, volný peněžní tok 

představuje hodnotu kterou mohou vlastníci a věřitelé z podniku  odčerpat, aniž by byl 

narušen očekávaný vývoj podniku.“7 

Při výpočtu metodou volného cash flow se prochází dvěmi fázemi. První fáze je tzv. 

investiční, pro kterou je charakteristický nestabilní vývoj a vysoká míra investování. 

Cílem je dosažení obchodní stability. Tato fáze probíhá pět až deset let, přičemž vše 

záleží na změně jednotlivých odvětví. Přičemž deset let je až příliš, dle praxe je horní 

hranice trvání sedm let. Druhá fáze se označuje jako stabilizační. V tomto období se již 

nesestavují plány, ale snahou je definovat vývoj volného peněžního cash flow. Základní 

parametry typu obrat kapitálu a rentabilita jsou stabilní, stejně tak i růst podniku, míra 

investic a výnosnost nových investic.8 

Tržní hodnota podniku je pak: 

 

 

kde  FCF je volný peněžní tok, 

 i je diskontní míra, 

 PHK je pokračující hodnota v roce K a 

 K je délka první fáze v letech. 

 

 

 

                                                 
7 REŽŇÁKOVÁ, M, ZINECKER, M. Finanční management II. část. 2. vyd. Brno : VUT v Brně, 2003. 
111 s. ISBN ISBN 80-214-2488-5, s. 25. 
8 Zpracováno podle REŽŇÁKOVÁ, M, ZINECKER, M. Finanční management II. část. 2. vyd. Brno : 
VUT v Brně, 2003. 111 s. ISBN ISBN 80-214-2488-5. 

( ) ( )1

,
1 1

K
t K
t K

t

FCF PHTH
i i=

= +
+ +

∑



19 

( ) ( ) ( )
1 1

1 1

, . ,
( ) (1 )1 . 1 1

K K
t tK K
t K t K

t t

FCF FCFFCF FCFTH resp TH
i g ii i i i

+ +

= =

= + = +
− ⋅ ++ + +

∑ ∑

Výpočet volného peněžního toku (dále jen FCFF9) je:  

( )

( )

Korigovaný provozní hospodřáský výsledek dále jen HV
upravená daň

Korigovaný provozní HV po dani

odpisy
úpravy o nepeněžní operace změna rezerv
investice do provozně nutného dlouhodobého majetku
investice do provozně nutnéh

−

+
+
−
− covo pra ního kapitálu

FCFF

 

 

Podstatným významem pro výpočet správné tržní hodnoty podniku je pokračující 

hodnota PH nebo-li hodnota podniku v druhé fázi Nejpoužívanější metodou pro výpočet 

této hodnoty je tzv. Gordonovů model, podle kterého je pak tržní hodnota 

 

 

kde g je předpokládané tempo růstu volného peněžního toku. 

1.1.1.3.1 Balanced Scorecard 

Ke správnému řízení podniku, od kterého požadujeme jeho konkurenceschopnost, jsou 

běžné metody založené na účetních výkazech nevyhovující. Namísto toho metoda 

Balanced Scorecard rozšiřuje tradiční finanční ukazatele o nefinanční ukazatele. BSC 

pomáhá propojit cíle managementu, konkurenceschopnost a péči o zákazníky. Zkoumá 

takové procesy, které mají pro podnik význam, a v důsledku toho podnik může dobře 

fungovat. 

Vlastníci společnosti požadují co nejvyšší zisk, ale tento požadavek může vést ke 

krácení výdajů do dlouhodobých investic, které podporují cíle dlouhodobé, cíle 

managementu. Metodou se slaďují cíle dlouhodobé s krátkodobými. Důsledkem 

správného zařazení této metody jsou všichni zainteresováni do plnění podnikové 

strategie. Důležitou podmínkou správného fungování BSC je jasné a srozumitelné 

                                                 
9 Zpracováno podle přednášek Doc. Ing. Márie Režňákové, CSc. předmětu Finanční management. 
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vymezení cílů a kritérií, které se hodnotí. Jinými slovy, BSC převádí vize a strategie 

podniku do jednoduchých dílčích cílů, které měříme a vyhodnocujeme pomocí kritérií.  

A právě dílčí (strategické) cíle jsou základnou pro úspěch podniku. Tyto strategické cíle 

se dělí do čtyř oblastí (tzv. perspektiv): finanční, zákaznické, interních procesů a učení 

se a růstu (viz. obr.1).10 

 
Obrázek 1: Rámec BSC 

Zdroj NENADÁL, Jaroslav, et al. SYSTÉM ŘÍZENÍ S VYUŽITÍM. 1. vyd. Praha: Národní informační 

středisko pro podporu jakosti, 2005. 73 s. ISBN ISBN 80-02-01767-6., s. 62. 

 

„Perspektiva finanční: definující míru uspokojení investorů v pohledu předpokládaných 

a skutečných hospodářských výsledků 

Perspektiva zákaznická: definující způsoby chování a vystupování před vlastními 

zákazníky a partnery vedoucí ke stanovení podnikové strategii a vizi. 

Perspektiva interních procesů: definující oblasti pro vylepšení procesů tak, aby byla 

naplněna vize investorů a zákazníků. 

                                                 
10 NENADÁL, Jaroslav, et al. SYSTÉM ŘÍZENÍ S VYUŽITÍM. 1. vyd. Praha : Národní informační 
středisko pro podporu jakosti, 2005. 73 s. ISBN ISBN 80-02-01767-6. s. 61-62. 
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Perspektiva učení a růstu: definující schopnosti dlouhodobé adaptability a schopnosti 

učit se tak, aby byla naplněna definovaná vize a strategie.“11 

Hlavní výhodou metody BSC je zainteresovanost všech zaměstnanců podniku na 

vytváření hodnoty podniku. Tím, že lidé jsou motivování tvorbou hodnoty, jsou více 

loajální a dokáží lépe uspokojit potřeby a požadavky zákazníků. 

Nevýhodou, dá-li se to tak nazvat, metody BSC je závislost úspěchu této metody na 

správném zvolení strategických cílů, které jsou vzájemně propojeny. 

1.1.1.3.2 Market Value Added (MVA) – tržní přidaná hodnota 

Tržní přidaná hodnota se definuje jako přírůstek tržní hodnoty společnosti a udává 

rozdíl mezi tržní hodnotou a velikostí celkového investovaného kapitálu.  

MVA tržní cena vlastního kapitálu účetní hodnota vlastního kapitálu= −  

Ukazatel MVA ukazuje jak se zhodnocuje bohatství akcionářů, kteří investují své 

prostředky do daného podniku. Ke zvýšení MVA slouží několik způsobů. Jedním z nich 

je snížení investovaného kapitálu, dále pak také efektivní investice, která způsobí 

zvýšení tržní hodnoty kapitálu.12 

Tržní přidaná hodnota je úzce spjata i s dalším moderním ukazatelem EVA. Tržní 

přidaná hodnota je rovna součtu současných hodnot budoucích EVA: 

( )∑
= +

=
n

i
i

i

WACC
EVA

MVA
1 1

, 

kde EVA je ekonomická přidaná hodnota, 

MVA je tržní přidaná hodnota, 

n je počet odhadovaných let, 

WACC jsou průměrné vážené náklady na kapitál. 

 

                                                 
11 ORACLE BALANCED SCORECARD [online]. 2000 , 2009 [cit. 2009-03-19]. Dostupný z WWW: 
<http://www.oracle.com/global/cz/applications/cpm/DS_BSC_CZ.pdf>., s. 2. 
12 Zpracováno podle REŽŇÁKOVÁ, M, ZINECKER, M. Finanční management II. část. 2. vyd. Brno : 
VUT v Brně, 2003. 111 s. ISBN ISBN 80-214-2488-5. 
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Nevýhody tohoto ukazatele jsou:  

• nemožnost rozlišení, které výkony ovlivnil manager a vedení podniku a které 

byly způsobeny působením okolí, 

• podmínka vlastnictví veřejně obchodovatelných akcií. 

1.1.1.3.3 EVA – postup výpočtu, výhody a nevýhody 

Tento ukazatel se v poslední době začíná v českých podnicích využívat velmi často. Ve 

světě je však již hojně rozšířen. 

Z důvodu neustálých změn tržního prostředí a čím dál větším tlakem na 

konkurenceschopnost bývají běžné finanční ukazatele při měření výkonnosti podniku 

nepřesné. V současné době již nestačí mít kladný účetní zisk, tedy rozdíl mezi účetními 

výnosy a náklady, ale musí se zohledňovat i jiné možnosti využití investovaného 

kapitálu. Mnohem důležitější je tedy ekonomický zisk, který v sobě zahrnuje i náklady 

obětované příležitosti. Právě ekonomický zisk ukazuje, že podnik dosahuje potřebné 

hodnoty, které převyšují veškeré náklady plynoucí z investovaného kapitálu. Z výše 

uvedeného vyplývá, že ekonomický zisk je menší než účetní zisk Logickým 

požadavkem je kladná hodnota ukazatele EVA.  

Výpočet ukazatele EVA 

Z definice ukazatele EVA, kdy „EVA je čistý výnos z provozní činnosti podniku snížení 

o náklady kapitálu“, vyplývá základní vzorec pro výpočet tohoto ukazatele 

 ,EVA NOPAT WACC C= − ⋅  

kde NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) je čistý provozní zisk za sledované 

období, pro který platí 

( )1 ,NOPAT EBIT t= ⋅ −  

kde  t  je sazba daně z příjmu, 

WACC (Weighted Average Cost of Capital) jsou vážené průměrné náklady na  

kapitál, 

     C (Cupital) je investovaný kapitál. 
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Pro průměrné vážené náklady na kapitál WACC platí: 

( )
C
Er

C
DtrWACC ed ⋅+⋅−⋅= 1 , 

kde  dr  jsou náklady na cizí kapitál (většinou úroková míra), 

        t  je sazba daně z příjmu, 

       D je cizí kapitál, 

       C je celkový investovaný kapitál, 

      er  jsou náklady na vlastní kapitál, 

     E je vlastní kapitál. 

 

Pro náklady vlastního kapitálu se využívá několik metodických postupů: 

• Gordonův růstový model, 

• Model CAPM, 

• Model APT a 

• Metodika Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen MPO). 

Obecně uznávaná metoda ve světě je podle modelu CAPM (Capital Assset pricing 

model) pro průměrné náklady vlastního kapitálu platí: 

( )fmfe rrrr −+= β , 

kde  fr je bezriziková výnosová míra, 

      β  je koeficient beta, který vyjadřuje systematické riziko, 

      mr je tržní úroková míra. 

V České republice (dále jen ČR) se využívá metodika MPO, kde se průměrné náklady 

vlastního kapitálu stanovují podle stavebnicového modelu: 

 e f LA podnikatelské finanční stability finanční strukturyr r r r r r= + + + + , 

kde  fr  je bezriziková výnosnost, kterou stanovuje MPO, 

      LAr  je riziko velikosti podniku, 
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      podnikatelskér  je podnikatelské riziko, 

      finanční stabilityr  je riziko finanční stability, 

      finanční strukturyr  je riziko finanční struktury. 

Hlavní výhodou ukazatele EVA je kombinace hospodářského výsledu spolu s rizikem, 

které musí podnik podstoupit, aby dosáhl daného zisku. 

1.2 Časové řady13 

K popisu vývoje ekonomických a jiných jevů se nejčastěji používají časové řady. 

Časová řady lze definovat jako posloupnost pozorovaných dat, která jsou uspořádaná v 

čase, a to od minulosti k současnosti. Nutnou podmínkou je shodnost věcné náplně 

ukazatele i jeho prostorové vymezení v celém sledovaném úseku. 

Takto časově uspořádaná data se vyskytují ve všech možných vědeckých oblastech, ale 

setkáváme se s nimi setkat i v každodenním životě, pracuje s nimi např.:  

• biologie (fyziologie rostlin),  

• fyzika, geofyzika (otřesy země),  

• meteorologie (stanovení počasí),  

• medicína – (např. nejznámějším využitím je záznam encefanografu EKG).  

 

V ekonomii se setkáváme s časovými řadami nejčastěji:  

• při analýze vývoje kurzů cizích měn,  

• při analýze cen akcií na kapitálovém trhu, 

• samozřejmě i při vývoji produkovaného množství,  

• a v mnoha jiných reálných situacích.  

 

Uspořádání dat do časových řad pomáhá odhalovat vztahy a zákonitosti jejich vývoje 

v čase, a zároveň umožňuje odhadovat na základě těchto vztahů i jejich budoucí vývoj. 

Je ale nutné podotknout, že vývoj dat v časové řadě není jednoznačně určen, není 

                                                 
13 Celá kapitola zpracováná podle KROPÁČ, Jiří. Statistika B: jednorozměrné a dvourozměrné datové 
soubory, regresní analýza, časové řady. 2007. 149 s. ISBN - 80-214-3295-0. 
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deterministický, a nelze se stoprocentní jistotou jejich chování popsat matematickými 

vzorci. Příkladem můžeme uvést současnou ekonomickou krizi, o které se před dvěma 

lety ani nemluvilo, natož uvažovalo a počítalo se s ní. Snahou však je tyto nečekané 

výkyvy předem odhadnout a z části s nimi počítat. 

Vzhledem k tomu, že existuje nepřeberné množství charakteristik a ekonomických 

ukazatelů, které mají různý charakter a udávají odlišné hodnoty, se kterými můžeme 

různě pracovat či srovnávat je, existují i různé druhy časových řad. 

 

Nejčastěji časové řady dělíme na:  

• Intervalové jsou časové řady, které uspořádávají intervalové ukazatele, tzn. 

ukazatele, které udávají počet nově vzniklých a zaniklých skutečností a je 

vhodné je sčítat za více období, tento součet má reálnou interpretaci. Příkladem 

intervalové časové řady jsou např. sňatky, rozvody, množství produkovaného 

zboží, výnosy a náklady z provozu v daném roce a mnohé další. 

• Okamžikové, tzn. časové řady, které uspořádávají okamžikové ukazatele, tj. 

ukazatele které udávají existenci skutečností a událostí v daném okamžiku a 

které po sečtení nemají reálnou interpretaci. Příkladem okamžikové časové řady 

jsou např. počet žen v ČR, stav zásob k určitému datu a mnohé další.14 

 

Jedním z dalších členění časových řad v závislosti na časovém horizontu je dělení podle 

délky měření. Rozlišujeme časové řady dlouhodobé, krátkodobé a vysokofrekvenční. 

Zobrazujeme-li data naměřená v ročních či delších časových úsecích jedná se o 

dlouhodobé časové řady, jsou-li data měřená v kratším období než je jeden rok, pak jde 

o krátkodobé časové řady a měřením v úsecích kratších než je jeden týden se zabývají 

vysokofrekvenční časové řady. 

V práci budou zpracovány finanční ukazatele za jednotlivé roky, a proto se tedy budu 

setkávat s dlouhodobými časovými řadami. 

                                                 
14 Zpracováno podle KROPÁČ.J. Aplikovaná statistika 3. díl. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 
2004. 140 s. ISBN - 80-214-3263-2. 
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Ke grafickému znázornění intervalových časových řad, která jsou potřebná a snadnější 

pro orientaci a výpočet charakteristik a ke zhodnocení jak dosavadního, tak budoucího 

vývoje, se používají nejrůznější dvojdimenzionální a třídimenzionální vizualizace, např. 

tzv. sloupcové, hůlkové, spojnicové  aj. grafy.  

 „Cílem analýzy časové řady je většinou konstrukce odpovídajícího modelu. To umožní 

především porozumět mechanismu, na jehož základě jsou generovány sledované údaje 

(např. rozpoznat cyklické chování v objemu zemědělské  produkce).“15 

1.2.1 Charakteristiky intervalových časových řad 

K charakteristice časových řad pomocí jednoho čísla, a zároveň jednou ze základní 

charakteristiky je tzv. průměr intervalové časové řady, který se označuje y  a 

vypočítá se jako běžný aritmetický průměr, tj. označíme-li jednotlivé hodnoty 

v časových okamžicích iy , pak průměr intervalové časové řady se vyjádří jako: 

1

1 ,
n

i
i

y y
n =

= ∑  

kde n je počet sčítanců. Průměr intervalové časové řady vyjadřuje průměrnou hodnotu 

zkoumané veličiny. 

 

 

 

Mezi další charakteristiky intervalových časových řad patří: 

• První diference ( )1 id y  - tento ukazatel vyjadřuje změnu hodnoty v určitém 

časovém okamžiku, tedy: 

                                                 
15 ZVÁRA, Karel. Regresní analýza. Praha : Academia, 1989. 245 s. ISBN - 80-200-0125-5., s.129. 
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( )1 1,i i id y y y −= −  

kde 1,2,3 , .i n= K  Jednoduše řečeno, první diference udává změnu následující 

zkoumané hodnoty iy  za určité období. Pokud je první diference kladná, pak 

hodnoty iy  rostou, v záporném případě hodnoty iy  klesají. 

• Průměr prvních diferencí ( )1 id y  - tento ukazatel vyjadřuje průměrnou změnu 

hodnoty časové řady za jednotkový časový interval, tedy: 

( ) ( ) 1
1 1

2

1 ,
1 1

n
n

i i
i

y yd y d y
n n=

−
= =

− −∑  

kde 1,2,3 , .i n= K  Jednoduše řečeno, průměr prvních diferencí udává průměrnou 

změnu hodnoty y za určité období. Je-li tato hodnota kladná, pak hodnoty 

v určitém časovém intervalu narůstají, v opačném případě klesají. 

• Druhá diference ( )2 id y  - tento ukazatel se zjišťuje pouze tehdy, kolísají-li 

hodnoty první diference ( )1 id y , tedy: 

( ) ( ) ( )2 1 1 1 ,i i id y d y d y−= −  

kde 1,2,3 , .i n= K  

• Koeficient růstu ( )ik y  - tento ukazatel určuje procentuální změnu hodnoty 

časové řady v určitém časové okamžiku, tedy: 

( )
1

,i
i

i

yk y
y −

=  

kde 1,2,3 , .i n= K  

• Průměrný koeficient růstu ( )k y  - tento ukazatel určuje průměrnou změnu 

koeficientů růstu za jednotlivé časové období, tedy: 
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( ) ( )1 1

2 1

,
n

nn ni
i

yk y k y
y

− −

=

= =∏  

kde 1,2,3 , .i n= K  

Tyto charakteristiky jsou vhodné zejména pro správné určení trendů a budou popsány 

v další kapitole. K nejužívanějším modelům trend patří trendy uvedené v tabulce 1. 

Trend Informativní test 
lineární první diference 1 id  jsou přibližně konstantní 
kvadratický druhé diference 2 id  jsou přibližně konstantní 
exponenciální logaritmy koeficientů růstu ik  jsou přibližně konstantní 

modifikovaný exponenciální podíly prvních diferencí ( )
( )

1

1 1

i

i

d y
d y−

 jsou přibližně konstantní

logistický 
průběh prvních diferencí je podobný normálnímu rozdělení, 

podíly 
2 1 1

1 1 1 1
i i i iy y y y+ + +

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
− −⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 jsou přibližně konstantní 

Gompertzova křivka podíly 2 1

1

ln lni i

i i

y y
y y
+ +

+

jsou přibližně konstantní 

Tabulka 1: Informativní testy pro volbu trendové křivky 
Zdroj: KROPÁČ.J. Aplikovaná statistika 3. díl. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2004. 140 

s. ISBN - 80-214-3263-2.s.34. 

Regresní modely lze dělit na lineární regresní modely a nelineární regresní modely.  

Jak jsme si však mohli všimnout, průměr prvních diferencí a průměrný koeficient růstu 

závisí vesměs pouze na první a poslední hodnotě pozorované veličiny této časové řady a 

proto tyto výsledky nezobrazují věrně skutečnost. Jedinou výjimkou je fakt, že průběh 

časové řady je monotónní. 
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1.2.2 Rozložení časových řad16 

Časové řady rozdělujeme (dekomponujeme) na několik dílčích složek časového 

pohybu. Tímto rozkladem docílíme přísnějšího popsání zákonitostí, které působí na 

vývoj časových řad. Hodnoty iy  časových řad rozkládáme na tyto složky: 

• trendová, ozn. ,iT  

• sezónní ,iS  

• cyklická složka ,iC  

• náhodná složka .iε  

Hlavním smyslem takového dělení je představa funkčnosti časové řady. Základní 

složkou časové řady je trendová složka, ke které se přidávají ostatní složky. Tedy  

,i i i i iy T S C ε= + + +  

kde 1,2,3 , .i n= K  Toto vyjádření složek časové řady se označuje jako aditivní 

dekompozice. Dále můžeme rozložit časovou řadu na tzv. multiplikativní 

dekompozici, která má tvar 

.i i i i iy T S C ε= ⋅ ⋅ ⋅  

Toto vyjádření se však v praxi moc často nevyskytuje. Nejčastěji se setkáváme 

s aditivní dekompozicí, a navíc multiplikativní dekompozici lze velmi snadno převést 

pomocí logaritmické transformace na aditivní. 

Pro první tři složky časové řady ( ), ,i i iT S C  se snažíme nalézt takové nástroje, které 

vysvětlují jejich chování, a je snazší zjistit tyto zákonitosti u jednotlivých složek zvlášť 

než u celku. 

Trendová složka (trend) vyjadřuje tendenci dlouhodobého vývoje námi pozorovaného 

ukazatele v čase. Podle charakteru změn rozeznáváme: 

                                                 
16 Tato kapitola byla zpracována na podle HINDLS a spol. Statistika pro ekonomi. 2004. ISBN 80-86419-
59-2., str.254-255. 
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• rostoucí, např. změny v obyvatelstvu, změna HDP, 

• klesající, např. změna vývozu a dovozu zboží, 

• konstantní, u tohoto typu složky hodnoty kolísají kolem konstanty, v tomto 

případě hovoříme o časové řadě bez trendu.17  

Sezónní složka je pravidelně se opakující změna v časové řadě, která se vyskytuje u 

hodnot získaných během jednoho kalendářního roku. Tyto sezónní výkyvy jsou 

způsobeny zejména střídáním ročních období, změny teploty, různými společenskými 

zvyklostmi. Příkladem sezónní složky může být změna poptávky po zmrzlině v závislosti 

na změně ročního období. Existuje i spousta časových řad, které tato složka neovlivňuje 

jedná se zejména o poptávku po zboží běžné spotřeby. 

Cyklická složka je kolísání okolo trendu, které se vyskytují u hodnot získaných za delší 

časové období, než je jeden rok. V těchto případech kolísání nelze nalézt periodicitu. 

Cyklická složka může být způsobena v souvislosti s inovačními cykly, ekonomickými 

vývojovými cykly, ale též i mimoekonomickými jevy, jako jsou např. módní trendy. 

Náhodná složka je taková veličina, která nemá rozpoznatelný vývojový charakter. Její 

vliv nelze přesně určit, ale i přesto musí být započítána. Tato část časové řady může být 

způsobena vzájemně nezávislými nepostižitelnými příčinami a také chybami při měření 

a následném zpracování údajů. Příkladem takové náhodné složky je současná 

ekonomická krize. 

K řešení časové řady se nejčastěji využívají dvě metody, a to regresní analýza anebo 

metoda klouzavých průměrů. V práci budu zpracovávat časové řady ekonomických 

ukazatelů pomocí regresní analýzy. 

 

 

 

 

                                                 
17 Toto označení je však nesprávné, neboť časová řada musí mít vždy nějaký trend, v opačném případě by 
se nejednalo o časovou řadu, neboť by se sledované hodnoty nevyvíjely. 
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1.3 Regresní analýza 

Jeden z nejdůležitějších statistických úkolů v oblasti ekonomie je hledání a zkoumání 

funkčních závislosti mezi nezávislou proměnnou a závislou proměnnou, jejichž hodnoty 

získáváme při jednotlivých měření či pozorování. Vzájemnou závislost lze vyjádřit 

předpisem: 

( )y xϕ= , 

přičemž funkce ( )xϕ je neznámá. Teoreticky to znamená, že pro určitou hodnotu 

nezávislé proměnné x  získáme podle vztahu hodnotu ( )y xϕ=  závislé proměnné. 

V praxi však získáme odlišnou hodnotu závislé proměnné y  v důsledku působení 

různých náhodných vlivů. Proto závislou proměnnou můžeme označit jako náhodnou 

veličinu Y . Potom můžeme tuto závislost vyjádřit vztahem: 

( )Y xϕ ε= + , 

kde ε  je náhodná veličina, která vyjadřuje vliv náhodných činitelů. 

Úkolem regresní analýzy je vyjádřit závislost Y na x . Tuto závislost vyjadřuje funkce: 

( ),y xϕ β= , 

kde ( )1 2, , , nx x x x= K  je vektor nezávislé proměnné x , y  je závislá proměnná náhodné 

veličiny Y  a ( )1 2, , , mβ β β β= K  je vektor regresních koeficientů. Chceme-li vyjádřit 

číselně tuto závislost, použijeme podmíněnou střední hodnotu  

( ) ( )1 2, , , , mE Y X x xη β β β= = K , 

kde ( )xη  je tzv. regresní funkce, jejímž účelem je „nahrazení“ funkce ( )xϕ . 

„Pokud funkci ( )xη  pro zadaná data určíme, pak říkáme, že jsme zadanými daty 

„proložili regresní funkci“ ( )xη  nebo data „vyrovnali regresní funkcí“ ( )xη . Úlohou 

regresní analýzy je určit z provedených měření funkci ( )xη  a odhadnout její 
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parametry, a to tak, aby nahrazení funkce ϕ  funkcí η  bylo v jistém smyslu „co 

nejlepší“.18  

K tomu abychom získali v tomto slova smyslu „co nejlepší“ funkci ( )xη  využíváme 

metodu nejmenších čtverců, pro kterou platí: 

( ) 2

1

,
n

i i
i

S y xϕ β
=

= −⎡ ⎤⎣ ⎦∑ . 

Jak z daného vzorce vyplývá, reziduální součet čtverců je vlastně součet rozdílů mezi 

skutečně naměřenou hodnotou závislé proměnné y  a hodnotou vypočítané z námi 

zvolené funkce ( )xη . Z logického úsudku lze vyvodit závěr, že čím více se hodnota 

reziduálního součtu čtverců blíží k nule, tím je odhad regresní funkce přesnější. 

Podle výše popsaného popisu regresní analýzy můžeme usoudit, že jejím hlavním 

úkolem je matematický popis okolností, které provázejí statistické závislosti. Tedy co 

nejlépe popsat průběh změn závislé proměnné y . 

Následuje položit si otázku, jaký tvar regresní funkce správně zvolit. Bývá zvykem volit 

tuto funkci s co nejmenším počtem regresních koeficientů. Při volbě regresní funkce se 

většinou vychází ze zkušeností, ale v současné době se zpracovávají veškeré informace 

na počítačích, kde existuje nepřeberné množství programů, které mají databází 

regresních funkcí a rychlé propočty hodnot reziduálního součtu čtverců, pomocí nichž 

snadno určíme tu správnou, resp. vhodnou funkci. 

1.3.1 Lineární regresní model 

Lineární regresní model chápeme a označujeme lineárním proto, že regresní koeficienty 

1 2, , , mβ β βK  v něm jsou uvažovány jako lineární. Používané druhy lineárních modelů 

nyní podrobněji popíši. 

                                                 
18 KROPÁČ. J. Aplikovaná statistika 2.díl. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2004. 140 s. ISBN 

- 80-214-3263-2., s.81 
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1.3.1.1 Regresní přímka 

Nejjednodušším případem regresní úlohy je funkce ( )xη , která je vyjádřena lineární 

funkcí předpisem ( ) 1 2x xη β β= + , tedy graficky jde o přímku. 

„Odhady koeficientů 1β  a 2β  regresní přímky pro zadané dvojice ( ),i ix y  označíme 1b  

a 2b . K určení těchto koeficientů, které mají být v jistém slova smyslu co „nejlepší“ 

použijeme metodu nejmenších čtverců. Tato metoda spočívá v tom, že za „nejlepší“ 

považujeme koeficienty 1b  a 2b  minimalizující funkci ( )1 2,S b b , která je vyjádřena 

předpisem: 

( ) ( )2
1 2 1 2

1
,

n

i i
i

S b b y b b x
=

= − −∑ . 

Funkce ( )1 2,S b b  je tedy rovna součtu kvadrátů odchylek naměřených hodnot iy  od 

předpokládaných hodnot ( ) 1 2i ix b b xη = +  na regresní přímce.“19 

Jak již bylo zmíněno nejlepší regresní funkcí je ta, jejíž reziduální součet čtverců 

( )1 2,S b b  je nejmenší. K hledání minimální hodnoty funkce (14) matematika poskytuje 

standardní proces. Využijeme parciálních derivací a pro získání odhadů 1b  a 2b  

koeficientů 1β  a 2β  regresní přímky a tyto parciální derivace položíme rovny nule: 

( )( )

( )( )

1 2
11

1 2
12

2 1 0

2 0

n

i i
i

n

i i i
i

S y b b x
b
S y b b x x
b

=

=

∂
= − − − =

∂

∂
= − − − =

∂

∑

∑
 

 

 

                                                 
19 KROPÁČ, Jiří. Statistika B: jednorozměrné a dvourozměrné datové soubory, regresní analýza, časové 

řady, 2007. 149 s. ISBN - 80-214-3295-0., s.81. 
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Po provedení naznačených úprav obdržíme následující rovnice: 

1 1 2
1 1 1

2
1 2

1 1 1

0

0

n n n

i
i i i

n n n

i i i i
i i i

y b b x

x y b x b x

= = =

= = =

− + + =

− + + =

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑
 

Pro další úpravu využijeme znalosti vztahu 1 1
1

n

i

b nb
=

=∑ : 

1 2
1 1

2
1 2

1 1 1

n n

i i
i i

n n n

i i i i
i i i

nb x b y

x b x b x y

= =

= = =

+ =

+ =

∑ ∑

∑ ∑ ∑
 

Nyní jsme získali soustavu dvou lineárních rovnic o dvou neznámých 1b  a 2b . Tuto 

soustavu budeme řešit pomocí elementárních úprav: 

1 2
1 1 1 1 1

2
1 2

1 1 1

2 2
2

1 1 1 1

1

n n n n n

i i i i i
i i i i i

n n n

i i i i
i i i

n n n n

i i i i i i
i i i i

n x b x x b y x

n x b n x b n x y

b x n x x y n x y
n

= = = = =

= = =

= = = =

+ =

+ =

⎛ ⎞− = − ⋅⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑

 

Pro další krok výpočtu využijeme vztah 
1

1 n

i
i

x x
n =

= ∑  a obdržíme výraz pro vyjádření 

koeficientu 2b : 

1 1
2

2 2

1

n n

i i i
i i

n

i
i

x y x y
b

x nx

= =

=

−
=

−

∑ ∑

∑
. 

Pro koeficient 1b  platí: 
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2
2

1 1
1 2

1 1

1

n n

i i i n n
i i

i in
i i

i
i

x y x b
b y x b

x

= =

= =

=

−
= = −
∑ ∑

∑ ∑
∑

 

1 2b y xb= − . 

Pro takto získané hodnoty 1b  a 2b  můžeme vyjádřit odhad regresní funkce 

( ) 1 2x xη β β= +  ve tvaru ( ) 1 2x b b xη = +) . 

Existuje ještě druhý způsob výpočtu koeficientů 1b  a 2b , a to užitím maticového počtu. 

Zavedeme vektor vyjadřující hodnoty hledaných koeficientů 

1

2

m

b
b

b

b

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

M
, vektor závislých 

proměnných 

1

2

n

y
y

y

y

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

M
 a matice X  jako vektor vyjadřující tvar regresní funkce. 

V případě regresní přímky má matice X  tvar 

1

2

1
1

1 n

x
x

X

x

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

M M
. Pro práci s maticemi musí 

platit, že počet prvků m  bude odpovídat počtu sloupců matice X . Výpočet koeficientů 

ib  pak lze provést podle vztahu:  

( ) 1b X X X y−′ ′= . 

Podrobný důkaz a vysvětlení tohoto vyjádření regresních koeficientů naleznete 

v literatuře [1]. 
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Interval spolehlivosti pro regresní přímku 

Takto získané hladiny regresních koeficientů 1b  a 2b  regresní přímky ( ) 1 2x b b xη = +)  

platí pouze pro námi naměřené hodnoty. Pokud budu tento postup opakovat pro jiné 

hodnoty  x  a y  získané dalším měřením, obdržím odlišné hladiny pro regresní 

koeficienty. Neboť při novém empirickém měření náhoda působí poněkud jinak.  Proto 

je vhodné se zmínit o intervalech spolehlivosti. 

Lze dokázat, že koeficienty teoretické regresní přímky 1 2Y xβ β= +  mají následující 

vlastnosti 

( ) ( )1 1 2 2,E b E bβ β= = , 

( )( ) 1 2E x xη β β= +) . 

Jde o hodnoty udávající průměrné hodnoty regresních koeficientů. Vypočítané 

parametry pro naměřené hodnoty závislosti y  na hodnotě x  kolísají kolem uvedených 

hodnot regresních koeficientů. A právě v důsledku těchto výkyvů se sestavuje tzv. 

interval spolehlivosti, což si lze graficky představit jako pás hodnot kolem regresní 

přímky, ve kterém leží ( )100 1 %α−  naměřených závislostí.  

Interval spolehlivosti lze sestavit za předpokladu, že pro koeficienty regresní přímky 

1 2 iY xβ β ε= + + , kde iε  je náhodná veličina, která představuje tzv. „šum“ a měřené 

chyby, platí: 

( ) ( ) 20,i iE Dε ε σ= =  

( ), 0, , , 1, 2, ,i jC i j i j nε ε = ≠ = K  

( ) 1 2i iE Y xβ β= +  

( ) 2
iD Y σ=  

( ), 0i jC Y Y =  , 
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kde E(Yi) je střední hodnota náhodné veličiny Y, 

 D(Yi) je rozptyl náhodné veličiny Y, 

 C(Yi,Yj) je korelace. 

Náhodná veličina iε  má normální rozdělení. „Za těchto předpokladů je ( )100 1 %α−  

interval spolehlivosti pro parametr lβ , 1,2l = : 

( ) ( )
1 1

2 2

( ) ; ( ) ,l l l lb t D b b t D bα αν ν
− −

⎛ ⎞
− +⎜ ⎟

⎝ ⎠

) )
 

kde 2nν = − .“20 

       ( )
1

2

t α ν
−

 vyjadřuje kvantil Studentova rozdělení a lze jej nalézt v tabulkách,  

      ( )lD b
)

 je odhad rozptylů ( )1D b  a ( )2D b , pro které platí: 

( )
2

2
1 22

1

1
n

i
i

xD b
n x nx

σ

=

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥= +
⎢ ⎥−⎢ ⎥⎣ ⎦

∑
 

( )
2

2 22

1

n

i
i

D b
x nx

σ

=

=
−∑

. 

Interval spolehlivosti pro přímku slouží k určení mezí, ve kterých se bude vyskytovat 

závislá proměnná y . Tento interval je dán předpisem: 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )
1 1

2 2

( 2) ; ( 2) .x t n D x x t n D xα αη η η η
− −

⎛ ⎞
− − + −⎜ ⎟

⎝ ⎠

) )) ) ) )  

                                                 
20 KROPÁČ, Jiří. Statistika B : jednorozměrné a dvourozměrné datové soubory, regresní analýza, časové 

řady.2007. 149 s. ISBN - 80-214-3295-0.s.85-86. 
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Výraz ( )( )D xη
) )  je odhad rozptylu regresní přímky ( )xη) , pro který platí  

( )( ) ( )2

2

22

1

1
n

i
i

x x
D x

n x nx
η σ

=

⎡ ⎤
⎢ ⎥−
⎢ ⎥= +
⎢ ⎥−⎢ ⎥⎣ ⎦

∑
) . 

Již zmíněný interval spolehlivosti se graficky znázorňuje jako v grafu 1. 

 

Graf 1: Příklad intervalu spolehlivosti regresní přímky  

Zdroj: vlastní práce 
 

1.3.1.2  Kvadratická regresní funkce 

Další velmi často se vyskytující lineárním regresním modelem je parabolický model, 

jehož tvar je:  

2
1 2 3y x xβ β β= + + . 

Tato funkce se řadí mezi lineární regresní funkce, neboť koeficienty 1 2, , , mβ β βK  jsou 

chápány jako lineární. V závislosti na této linearitě se odhady jednotlivých parametrů 

získají opět pomocí metody nejmenších čtverců: 

( )22
1 2 3

1

n

i i i
i

S y b b x b x
=

= − − −∑ . 
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Postup odvození vzorců je obdobný jako u regresní přímky. Tedy jednotlivé parciální 

derivace funkce ( )1 2 3, ,S b b b  položíme rovny nule. 
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A opět pomocí elementárních úprav obdržíme výrazy pro jednotlivé parametry 1 2,b b  a 

3b . 
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1.3.1.3 Nelineární regresní model 

Poznámka: V dalším pro možnost porovnání popíši další velmi často se vyskytující 

trendy časových řad. Jednotlivé vzorce již nebudu odvozovat, neboť v praktické části 

této práce s nimi nebudu pracovat. 

Často se vyskytujícími trendy jsou tzv. exponenciální trend, který se může vyskytovat 

ve více formátech: 
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• ( ) 2
1

xx eβη β= , 

• ( ) 2
1x xβη β= , 

• ( ) 3
1 2

xx eβη β β= + , 

• modifikovaný exponenciální trend, jehož tvar je ( ) 1 2 3
xxη β β β= + ,  

• logistický trend tvaru ( )
1 2 3

1
xxη

β β β
=

+
; 

• Gompertzova křivka ( ) 1 2 3
x

x eβ β βη += . Pro odhady jednotlivých koeficientů 

1 2,β β  a 3β  platí: 

1

3 2
3

2 1

mhS Sb
S S
⎡ ⎤−

= ⎢ ⎥−⎣ ⎦
, 

( )
( )1

3
2 2 1 2

3 3

1

1

h

x mh

bb S S
b b

−
= −

−
, 

1 3
1 1 2 3

3

11
1

mh
x

h

bb S b b
m b
⎡ ⎤−

= −⎢ ⎥−⎣ ⎦
. 

Pro jednotlivé výrazy 1 2,S S a 3S  platí 1
1

m

i
i

S y
=

= ∑ , 
2

2
1

m

i
i m

S y
= +

= ∑ a 
3

3
2 1

m

i
i m

S y
= +

= ∑ . A číslo m  

je přirozené číslo, pro které platí 
3
nm = , pokud n  je dělitelné třemi. Pokud n  není 

dělitelné třemi, vynechá se potřebný počet buď počátečních, nebo koncových hodnot. 

Výraz h  je tzv. délka kroku mezi naměřenými hodnotami. 
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1.4 Bod zvratu  

Analýza bodu zvratu neboli všeobecně známější název Break Even Analysis (krátce 

BEP) je metoda, pomocí níž je možno určit tzv. bod vyrovnání (zvratu), tj. bod ve 

kterém se vyrovnávají celkové tržby s celkovými náklady podniku. Náklady, tržby, zisk 

a cena jsou základní ekonomické veličiny, které charakterizují každý podnik. Pro další 

analýzu těchto veličin v okolí bodu zvratu si nejprve zavedeme označení: 

Q  je množství vyrobených výrobků v kusech (quantity), 

P  je cena za jednotku produkce (price), 

TR  jsou celkové tržby (total revenue), 

FC  jsou fixní náklady (fixed costs), 

jv  jsou variabilní náklady na jednotku produkce (variable per unit), 

TC  jsou celkové náklady (totat costs), 

Z  je zisk (profit). 

Z logického úsudku a již dříve zmíněných charakteristik můžeme odvodit základní 

vztahy těchto veličin: 

• pro celkové tržby platí ,TR P Q= ⋅  

• pro celkové náklady platí .jTC FC v Q= +  

Vzájemné závislosti těchto veličin lez zakreslit do grafu. 
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Graf 2: Vizualizace bodu zvratu výrobního podniku  

Zdroj: vlastní práce 

 

Bod zvratu lze charakterizovat následovně: „Bod zvratu je takové množství produkce 

podniku, při kterém nevzniká žádný zisk, ani ztráta. Dosahuje-li podnik této produkce, 

platí rovnost tržeb (výnosů) a nákladů.“21 Vyjádříme-li tento vztah vzorcem, můžeme 

získat výraz pro objem výroby, který odpovídá bodu zvratu, značíme jej BEPQ . 

BEP j BEP

BEP
j

TR TC
P Q FC v Q

FCQ
P v

=
⋅ = + ⋅

=
−

 

Postup pro nalezení tohoto bodu se nazývá analýza bodu zvratu. 

Některé podniky požadují minimální zisk, od kterého jsou ochotni vyrábět. V takovém 

případě platí pro objem výroby odpovídající bodu zvratu následujíc vztah: 
                                                 
21 JONÁŠ, Radek. Rozšířený výpočet bodu zvratu [online]. 2003 [cit. 2009-04-15]. Dostupný z WWW: 
<http://www.strateg.cz/bep.html>. 
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BEP
j

FC ZQ
P v

+
=

−
, 

kde Z je onen požadovaný minimální zisk. 

Tyto charakteristiky platí pro stejnorodou produkci. Jelikož v mé práci zpracovávám 

charakteristiky podniku s různorodou výrobou, použiji při výpočtu obdobné vzorce, 

které však vycházejí z příspěvku ke krytí fixních nákladů a tvorbě zisku k . 

V takovém případě se hledají tržby bodu zvratu, pro které platí: 

1
BEP

FC FCTR VC K
TR TR

= =
−

, 

kde  VC  jsou celkové variabilní náklady produkce, 

K  je celkový příspěvek ke krytí fixních nákladů a tvorbě zisku, pro který platí  

K TR VC= − , 

 TR  jsou celkové tržby, 

 FC  jsou celkové fixní náklady. 

Pokud firma požaduje minimální zisk, pak platí pro tržby bodu zvratu obdobný vztah: 

1
BEP

FC Z FC ZTR VC K
TR TR

+ +
= =

−
. 

Analýza bodu zvratu poskytuje vedoucím pracovníkům a majitelům podniku informace, 

které umožňují podporovat nástroje pro rozhodování. Tato metoda je v podnicích 

ekonomicky vyspělých zemí velmi rozšířená a oblíbená. Je to jednoduchá a přitom 

významná opora podnikového managementu.  

Tato metoda pomáhá také při řešení klasické otázky: Jaká je optimální struktura 

výroby? Je vhodné vyrábět výrobek, jehož vyjádření příspěvku ke krytí fixních nákladů 

a tvorbě zisku na časovou jednotku výroby je nejvyšší. Najde-li se výrobek, jehož 
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příspěvek ke krytí K  je záporný, pak by bylo vhodné ukončit jeho produkci, neboť 

nepřináší žádnou hodnotu a zvyšuje celkové náklady. 

1.5 Matematické výpočetní systémy 

Matematické výpočetní systémy si můžeme představit jako jakýkoliv softwarový 

prostředek, který využívá matematických postupů k řešení problémů v různých, nejen 

matematických, oborech. Veškeré řešení ekonomických a jiných problematik je náročné 

na zpracování, analyzování, kvalitní řešení a interpretaci. Pro jasné výsledky je potřebné 

zpracovat nepřehledné množství dat a k tomuto zpracování je vhodné využívat 

matematické výpočetní systémy, které v mnohém usnadňují práci. 

Nejznámější matematické výpočetní systémy jsou: 

• Maple – http://www.maplesoft.com, 

• MATLAB – http://www.mathworks.com, 

• Statistica – http://www.statsoft.cz, 

• a mnohé další. 

Všechny výše zmíněné systémy slouží převážně ke statistickému zpracování a 

modelování. Já jsem si pro zpracování dat vybrala systém MAPLE. Důvodem je: 

• umožňuje pracovat s nepřebernou nabídkou funkcí, které jsou z mnoha oblastí 

matematiky, 

• umožňuje spolupracovat s dalšími matematickými systémy, 

• není důležité znát příkazy, vše je možné zpracovávat pomocí nabídkového 

menu, panelu nástrojů a šablon, tj. jde o pohodlné pracovní prostředí 

korespondující s běžnými intuitivně vedenými zápisy matematických struktur. 

Systém Maple slouží k řešení matematického problému, který lze vyjádřit v explicitním 

analytickém tvaru nebo v grafickém vyjádření. Existují několik výstupů systému 

MAPLE. Z hlediska zpracování diplomové práce využiji: 

• textový – jedná se o nejpoužívanější výstup klasických operací, ve vlastní 

podstatě se jedná o číslo, 

• grafický – zde se výsledky zpracovávají v grafické podobě, 
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• interaktivní – tento výstup slouží pro další interaktivní práci.22 

„Nástroje a prostředí současné verze systému Mple jsou pracovně velmi přátelské a 

jejich ovládání vstřícné vůči logickému vedení řešení úloh, přirozenému matematickému 

zápisu i intuitivnímu přístupu k obsluze systému, proto nemá smysl uvádět podrobný a 

systematický manuál pro jeho zvládnutí, toho se dosáhne nejlépe vlastními zkušenostmi 

při jeho používání řešením konkrétních problémů v Maple.“23  

Systém Maple je velmi dobrým pomocníkem při odhadování parametrů pomocí metody 

nejmenších čtverců. Ulehčuje práci při zpracování velkého množství dat, odstraňuje 

chyby, které může udělat běžný uživatel při ručním zpracování a také snižuje časovou 

náročnost. Pro zpracování zadaných dat stačí zmáčknout jediné tlačítko, kdežto při 

ručním zpracování je potřebné provést spoustu matematických úkonů, při kterých je 

potřeba maximální soustředění. 

V mé práci budu prokládat naměřená data regresní křivkou, kterou budu řešit metodou 

nejmenších čtverců. Tato metoda umožňuje nalézt křivku, které „kopíruje“ uvedená 

data, a zároveň minimalizuje jejich odchylku.  

Metoda nejmenších čtverců funguje na principu výpočtu odchylky naměřených dat od 

nalezené křivky. Tyto odchylky však můžou nabývat kladných i záporných hodnot, 

proto se tyto diferenciály mocní na druhou, a tím se vyvarujeme „opačných“ hodnot. 

Pro sumu těchto kladných diferenciálů se požaduje, aby byla co nejblíže číslu 1. Čím se 

suma více blíží číslu 1, tím křivka přesněji kopíruje sledovanou závislost. 

Při zpracování dat z reálného prostředí se z praktických výpočtů ukázalo, že 

nejvhodnějším polynomem, který velmi dobře vykresluje data, bývá polynom stupně 6. 

A jak tedy postupovat? 

1. získat naměřená data, 

Qvalues:=[2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008]; 

                                                 
22 HŘEBÍČEK, Jiří, ŠKRDLA, Michal. Úvod do matematického modelování. 1. vyd. Brno : Masarykova 
univerzita, 2006. 80 s., s.61. 
23 CHVÁTALOVÁ, Zuzana, Inovace v předmětu ekonometrie, projekt MŠMT FRVŠ, č. 2413/2008, 
Brno: VUT v Brně, 2009. 
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TRvalues:=[31412,37558,61174,103812,163469,229789,392315,380692]; 

2. vytvořit si obecný tvar námi požadované křivky pomocí metody nejmenších 

čtverců (v našem případě polynomu šestého stupně), 

fce:=fit(leastsquare[Q,TR],Q=a*Q^6+b*Q^5+c*Q^4+d*Q^3+e*Q^2+f*Q+g,{

a,b,c,d,e,f,g})([Qvalues,TRvalues]); 

3. následuje vyřešení reziduálního součtu čtverců pro zjištění chyby, 

2 3 4 4 6

( ) :
: ([2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008], ) :
: ([31412,37558,61174,103812,163469,229785,392315,380692],

);
([1, , , , , , ], , ,

with Statistic
X Vector datatype float
Y Vector
datatype float
LinearFit t t t t t t X Y

= =
=

=

2 3 4 4 6

) :
: ([1, , , , , , ], , , , mod ) :
: Re ()

t
m LinearFit t t t t t t X Y t output solution ule
m sults

= =
−

 

4. na závěr vypočteme diferenciál vypočtené funkce pro zjištění jednotlivých 

diferencí. 

Diff(fce,Q); 
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2 Analýza problému a současná situace podniku 

2.1 Charakteristika podniku 

Obchodní jméno: Petr Molčík 

Sídlo:   Mikulovská 1014 

691 42 Valtice    

IČO:   44131500 

Právní forma:  fyzická osoba 

Zápis do OR:  11.5.2007 

Zahájení činnosti: 17.12.1991 

Předmět podnikání: 

• výroba nemotorových vozidel a zemědělských strojů, 

• zámečnictví, 

• koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje, 

• silniční motorová doprava nákladní: 

o nákladní vnitrostátní - silniční motorová doprava provozovaná vozidly do 

3,5 tuny celkové hmotnosti, 

o nákladní mezinárodní - silniční motorová doprava provozovaná vozidly do 

3,5 tuny celkové hmotnosti. 

Hlavní aktivita: 

Hlavní aktivitou je výroba sklápěcích nástaveb na užitkové automobily, sklápěcích 

automobilních přívěsů a návěsů a traktorových vleků.   
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Generální ředitel 

Výrobní ředitel 
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Finanční účtárna 
 

Mzdová účtárna 
 

Organizační struktura jednotky: 

Organizační struktura podniku se skládá ze čtyř celků, které spadají pod jednotné vedení 

a navzájem úzce spolupracují. Průměrný počet zaměstnanců je  k březnu 2009 celkem 

83.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Organizační struktura podniku Petr Molčík 

Zdroj: Interní údaje Petr Molčík 

2.2 Historie podniku 

Petr Molčík jako fyzická osoba zahájil činnost v roce 1991 jako malá zámečnická dílna, 

která se v začátcích zabývala výrobou jednotlivých drobných zakázek a opravami 

zemědělských strojů. Postupem přešla k provádění repasů traktorových přívěsů a 

návěsů. V roce 1996 byl vyroben první traktorový vlek.  

Od výroby a repasování traktorových vleků bylo velmi blízko k výrobě sklápěcích 

nástaveb pro užitkové automobily, to bylo v roce 1997. Nosným výrobním programem 

se stala výroba sklápěcích nástaveb a postupná expanze na tuzemském trhu ve spojení s 

nejuznávanějšími značkami nákladních automobilů jako je MAN, RENAULT, 
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SCANIA, VOLVO, DAF, IVECO A MERCES BENZ. Ve výrobě sklápěcích nástaveb 

postupně docházelo k inovacím a zavádění nových produktů, jde o točnicový přívěs, 

sklápěcí návěs. Jako dobrý marketingový tah bylo zavedení výroby jednostranné 

sklápěcí nástavby tzv. U vany.  Od roku 2005 se firma velmi dynamicky rozvíjí. 

Podrobnou nabídku a základní informace o produktech naleznete na webových 

stránkách společnosti Petr Molčík www.molcik.cz. 

K rozvoji přispělo získání příslibu dotací ze strukturálních fondů,  programu SROP I 

(Společný regionální a operační program) v roce 2005 s následnou investicí a jejím 

dokončení v červenci roku 2006. Jednalo se o projekt Přístavba zámečnictví hala č. 3, 

v témže roce v listopadu firma obdržela dotace ve výši 7,135 mil. Kč. V roce 2006 se 

historie do určité míry opakovala, společnost opět uzavřela smlouvy na poskytnutí 

dotací v celkové výši 20 mil. Kč na dva projekty – Výstavba haly č. 4 a pořízení nového 

technologického vybavení a rozšíření výrobních prostor.  

V roce 2007 firma ve své příloze k účetní závěrce uvedla část majetku pořízeného 

z dotací, poměrná výše dotací na tento majetek činila 13,898 mil. Kč. Druhá část 

majetku byla uvedena do užívání v dubnu roku 2008, dotace ve výši 20 mil. Kč 

společnost obdržela v srpnu roku 2008. Společnost dále investuje do technologického 

vybavení pomocí leasingového financování a úvěrů. Je třeba přiznat, že rozvoj firmy a 

nutnost investování do rozšíření výrobních prostor a pořízení nových technologií 

znamená vyšší zadlužení a problémy s financováním vlastních aktivit. Nepříznivý vývoj 

byl v roce 2007 zaznamenán i v pohledávkách a závazcích mezi spřízněnými osobami a 

to jak k tuzemské společnosti Petr Molčík, tak i k právnickým osobám v dalších státech 

Evropy, kde je Petr Molčík majoritním vlastníkem a byly založeny za účelem získání 

dobré obchodní pozice v dané lokalitě a získání konkurenční výhody v zemi působnosti.  

Organizační uspořádání firmy tvoří čtyři celky, které jsou podrobeny jednotnému 

vedení, to umožňuje horizontální spolupráci jednotlivých celků a oddělení. Tímto 

způsobem je možno rychle a efektivně zavádět do výroby nová řešení a inovativní 

technologické postupy. 
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Z charakteristiky společnosti vyplívá, že jde o ryze výrobní podnik, který má dobré 

technologické vybavení. V roce 2007 došlo k zápisu firmy Petr Molčík do obchodního 

rejstříku. 24 

2.3 Strategická analýza 

2.3.1 Analýza vnějšího prostředí – SLEPT analýza 

Analýza vnějšího prostředí společnosti je velmi důležitá pro pochopení všech vlivů, 

které působí na podnikání a které okolní prostředí produkuje. Cílem je najít odpovědi na 

otázky: 

• Do jaké míry je vnější okolí společnosti nejisté a nestabilní? 

• Jaké jsou hlavní důvody této nestability? 

• Jakým způsobem se můžeme touto nejistotou zabývat? 

K zodpovězení těchto otázek mi pomůže SLEPT analýza. 

Sociální faktory 

- věková struktura populace, 

- pohlaví, 

- vzdělání a kvalifikace pracovní síly, 

- příjmy, výdaje a životní styl, 

- jazyková vybavenost pracovní síly, 

- etika v podnikání. 

Legislativní a právní faktory  

- zákoník práce – zvýhodnění zaměstnanců oproti zaměstnavatelům, 

- zákony na ochranu spotřebitele, 

- dlouhé časové lhůty při schvalování zákonů, 

- legislativní proces je pomalý a zdlouhavý. 

                                                 
24 Zpracováno podle interních zdrojů společnosti Petr Molčík. 
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Ekonomické faktory 

- konkurence a její tlak na nízké výrobní náklady, 

- nezaměstnanost v oblasti působení, a tím pozitivní možnost snížení mzdových 

nákladů, 

- změny na trhu s materiálem, ropou, které ztěžují ekonomickou situaci, 

- velké kurzové výkyvy, které mají negativní dopad na finanční výsledky. Společnost 

nemá fixně stanový kurz, a tím v posledních šesti měsících byly způsobeny ztráty 

z kurzového rozdílu v řádech statisíců korun, 

- ekonomická krize má vliv na snížení počtu zakázek téměř o 50%. Produktem je 

velmi silně navázána na oblast automobilního průmyslu a stavebnictví. 

Politické faktory 

- současný pád vlády způsobuje špatné jméno ČR, a tím kazí i jméno českým 

výrobkům v mezinárodním obchodě. Neshody na politické scéně způsobuje 

značný negativní dopad na poptávku po výrobcích. 

Technologické faktory 

- technologický pokrok způsobuje rychlé zastarávání současných technologiía a 

proto je potřeba neustále investovat., 

- je nutné hledat nové materiály, mikrotechnologie a biotechnologie., 

- firma investuje do moderních technologických zařízení a strojů, které jsou na 

velmi vysoké úrovni. 

Závěr SLEPT analýzy 

Dobrá pozice společnosti pomáhá využívat pracovitou a málo se měnící strukturu 

zaměstnanců, čímž se značně ovlivňují mzdové náklady25 a zvyšuje se kvalita pracovní 

síly. Sociální okolí firmy nezpůsobuje problémy podniku, ani na něj nijak zvláště 

                                                 
25 Snižují se náklady na zaškolování nových pracovníků a zároveň se zkracuje čas potřebný na výrobku 
určité části nástavby. 
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nepůsobí. Zato legislativní faktory omezují vnitropodnikové jednání společnosti a 

vynucují si zbytečně navíc vydané finanční náklady. 

V současné ekonomické krizi nemůžeme zcela reálně hodnotit situaci podniku. Je však 

patrné, že počet zakázek klesl téměř o 50%, což bude mít jistě i dopad na plnou 

existenci podniku. Je nutné si v této situaci hlídat také kurzové rozdíly, které jsou 

způsobeny neustálým kolísáním kurzu české koruny. Nyní by chod podniku velmi 

pozitivně ovlivnilo přijetí eura. 

2.3.2 Analýza trhu 

Malé a střední podniky jsou schopni pružně reagovat na spotřebitelskou poptávku a 

dosahují tak mnohem lepších výsledků. Poměr tržeb z prodeje vlastních výrobků a 

služeb a počtu zaměstnanců je mnohem vyšší než u velkých dlouhotrvajících podniků. 

Této teorii nasvědčuje i fakt, že vývoj firmy Molčík směřuje k posilování 

konkurenceschopnosti, která je způsobena zejména zvyšováním kvality výrobků, 

přiměřenou cenou a zvyšováním počtu odběratelů.  

Největší podíl na tvorbě přidané hodnoty podniku má Jihomoravský kraj s 13,5%, 

následuje Středočeský kraj s 10,5%. Ostatní kraje se na tvorbě přidané hodnoty podílí 

vyrovnaně od 5% do 10%. Nejmenší podíl má se 3,5% kraj Karlovarský.26 

2.3.2.1 Zákazníci a zabezpečení odbytu 

Hlavní vizí společnosti je oslovovat zákazníky především vysokou kvalitou svých 

výrobků. Podnik na trhu působí již od roku 1991, a proto má dlouhodobé zkušenosti 

oboru, a tím je schopný pružně reagovat na požadavky zákazníků. Hlavním cílem jsou 

výroby a distribuce kvalitních výrobků a další rozvoj a zdokonalování výrobních 

procesů a technologií. 

 

 

                                                 
26 Zpracováno podle interních zdrojů společnosti Petr Molčík. 
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Mezi největší odběratele podniku Petr Molčík patří: 

Odběratel 
Ø měsíční výše 

fakturace (tržeb) 

Podíl na tržbách v 

% 

MAN užitková vozidla ČR spol. s r.o. 2073 15 

AGROTEC a.s. 1003 7 

Compaan spol. s r.o. 985 7 

Renault Trucks ČR s.r.o. 706 5 

Agrozet Levice, s.r.o. 776 6 

Tabulka 2: Přehled významných odběratelů za posledních 12 měsíců v tisících Kč. 
Zdroj: Interní zdroje Petr Molčík 

2.3.2.2 Konkurence 

Konkurence podniku Petr Molčík je ze dvou oblastí působení. Jedním konkurentem jsou 

výrobky automobilové techniky a druhým jsou podniky zabývající se výrobou 

zemědělské techniky.  

Kokurent Popis 

Autotek, Vinoř CZ Výroba přívěsů, návěsů a nástaveb 

Panav, Senice CZ Výroba přívěsů, návěsů a nástaveb 

Kov, Velim CZ Výroba valníků, návěsů, skříní, sklápěčů, chladíren, … 

Schwarzmüller, Žebrák A Výroba vozidel, plošinové, skladovací, cisternové, … 

Miller Kipper, Slaný DE
Výroba vyklápěcích a valníkových ložních ploch na 

nákladní automobily, návěsy a přívěsy 

VS Mont SK
Výroba vyklápěcích a valníkových ložních ploch na 

nákladní automobily, návěsy a přívěsy 

Tabulka 3: Přehled konkurence – výrobci přívěsů 
Zdroj: : Interní zdroje Petr Molčík 

 
Kokurent Popis 

ZDT Nové Veselí CZ Zemědělská a dopravní technika 

Anaburger DE Traktorová technika 

Bergmann CZ Výroba přívěsů, návěsů a nástaveb 

Fliegel DE Výroba vozidel, plošinové, skladovací, cisternové, … 

Brantner A Výroba valníků, návěsů, skříní, sklápěčů, chladíren, … 

Tabulka 4: Přehled konkurence: výrobci zemědělské a dopravní techniky 
Zdroj: : Interní zdroje Petr Molčík 
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V roce 2008 se v ČR prodalo celkem šest set sklápěcích nástaveb, firma Petr Molčík se 

na tomto prodeji podílela z 25%.  

2.4 ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 

Komplexní metodou pro zpracování veškerých stránek fungování firmy a pro zjištění 

současné pozice na trhu je SWOT analýza podniku. Cílem této analýzy je odhalit 

faktory, které vytvářejí nebo naopak snižují vnitřní hodnotu podniku. 

2.4.1 SWOT analýza 

SWOT analýza poskytuje managerům logický rámec pro hodnocení současné a budoucí 

pozice podniku, které by měly vést ke zvýšení výkonnosti podniku. 

Silné stránky 

• jasná vize, 

• vlastnictví jedné osoby, 

• v povědomí zákazníků, 

• vysoká kvalita produktu, 

• flexibilní a variabilní výroba, vše je vyrobeno na mírů a dle požadavků 

zákazníka, 

• nejde o sériovou výrobu, 

• kvalitní servisní služby, 

• spolehlivost, 

• odbornost personálu, 

• rychlost poskytování služeb. 

Dle mého názoru je tato společnost silná především svými zkušenostmi a dobrým a 

stabilním zázemím, vždyť firma působí na trhu již osmnáct let. Což je výhodou, neboť 

značka Petr Molčík je již pevně v povědomí zákazníků. Kvalitní servis, odbornost a 

spolehlivost jsou charakterové vlastnosti, které v současné době patří každé dobře 

fungující společnosti. Silnou stránkou společnosti Petr Molčík však je skutečnost, že se 
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servis provádí přímo u zákazníka. S tím souvisí i rychlost poskytovaných služeb, což je 

velkou předností firmy.  

Slabé stránky 

• pomalé zavádění nových výrobních technologií, 

• nedostatečné finanční zázemí, 

• vysoká úvěrová angažovanost, 

• kapitálová provázanost v rámci skupiny, 

• malé zkušenosti v řízení konkurenčních střetů, 

• fluktuace zaměstnanců v posledním roce působení. 

Slabou stránkou společností Petr Molčík je malé kapitálové zázemí, kdy si firma 

v cenových válkách nemůže dovolit prodávat větší množství produktu najednou ani 

prodej s nízkou marží. Což hraje v boji o zákazníka klíčovou roli. 

Firma se v posledním roce svého působení potýká s poměrně vysokou fluktuací 

zaměstnanců, a to se projevuje úbytkem finančních prostředků, které musí věnovat na 

školení nových zaměstnanců. 

Příležitosti 

• schopnost expandace na nové trhy, 

• nárůst stavební výroby (zejména státní zakázky), 

• východní Evropa má nedostatek dálnic, při jejich výstavbě bude potřeba velkého 

množství sklápěcích automobilů, 

• propojení s klíčovými odběrateli a dodavateli. 

Největší příležitostí v tomto oboru podnikání vidím v zemích východní Evropy. Již dnes 

je znát nedostatek kvalitní silniční infrastruktury, která je potřebná pro veškerý 

mezinárodní business. Při výstavbě této infrastruktury bude potřeba rovněž velkého 

množství užitkových sklápěcích nákladních automobilů. Během výstaveb by bylo 

vhodné dohodnout se na spolupráci s dodavateli a staviteli, což by snížilo náklady na 

obou stranách. 
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Další příležitostí je podle mého názoru možnost expandace na nový trh. Všude ve světě 

je známa kvalita našich kamionových výrobků a hlavně výhodná cena. Vždyť české 

automobilové výrobky byly známi svou kvalitou a jménem již v dávné minulosti, a to i 

přes Komunismus, který tento průmysl v ČR zcela zničil. 

Hrozby 

• zvyšování cen vstupů, 

• silná konkurence se zahraničním kapitálem, 

• nestabilita koruny, 

• nedostatek kapitálu, 

• vysoké daňové zatížení a odvody. 

Hrozeb, se kterými se firma Petr Molčík potýká je celá řada. Hlavní hrozbou, která je 

však pro veškeré podniky v ČR je nestabilní vývoj kurzu české koruny vůči EURu či 

USD. V tomto tempu výkyvů kurzu je velmi složité vytvořit kalkulaci na výrobu, aniž 

by se „ublížilo“ jedné ze stran obchodního kontraktu. 

Nedostatek kapitálu negativně ovlivňuje rozvoj společnosti. Firma Petr Molčík si 

nemůže dovolit, vzhledem k finanční náročnosti výroby, přijmout více velkých zakázek 

najednou. A každé odmítnutí popřípadě zdržení zakázky je negativní reklamou pro 

společnost. 

2.5 Marketingová strategie 

Základní filosofií firmy Petr Molčík je spokojenost zákazníků s firmou a vyráběným 

zbožím. Právě spokojenost je hlavním důvodem věrnosti zákazníků této značce. 

Konkrétní marketingové cíle společnosti jsou: 

• získání maximálního tržního podílu v ČR, 

• postupná expanze na trhy Evropské unie (dále jen EU) a východní trhy, 
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• v průběhu roku 2007 vystavila na Techagru27 novinku – traktorový tandemový 

třínápravový přívěs univerzální s možností výměnných nástaveb a chce je začít 

tento rok vyrábět sériově, 

• v tomto roce chce firma Molčík začít s vývojem a vlastní výrobou podvozků pro 

sklápěcí přívěsy točnicové a tandemové, které také již představila na Techagru, 

• konkurovat vysokou kvalitou srovnatelnou s renomovanými zahraničními 

výrobci s cenami dostupnými pro české odběratele.28 

2.6 Marketingový mix 

2.6.1 Produkt 

Firma Petr Molčík vyrábí: 

• traktorové přívěsy a návěsy, 

• zemědělské stroje, 

• automobilové nástavby. 

Dále se zabývá opravou a přestavbou výše uvedených produktů. 

Traktorové přívěsy a návěsy 

Firma Petr Molčík se zabývá výrobou různých výrobních řad těchto přívěsů a  návěsů. 

Jejich společnou charakteristikou je vysoká kvalita, odolnost, profesionální zpracování a 

nízké nároky na údržbu. Samozřejmostí je výroba široké škály doplňků a záruční i 

pozáruční servis. Servis všech produktů je poskytován dvacet čtyři hodin denně, pro 

který jsou vyčleněni dva proškolení servisní technici. Na všechny produkty je 

poskytována záruka dvacet čtyři měsíců. 

 

 

 

 

                                                 
27 Mezinárodní veletrh zemědělské techniky pořádaný každoročně na brněnském výstavišti. 
28 Zpracováno podle interních zdrojů společnosti Petr Molčík. 
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Třístranný sklápěcí přívěs - standardní provedení 
Nosnost 9 500 kg 
Celková hmotnost 13 000 kg 
Maximální rychlost 40 km/hod 
Celková délka 6 900 mm 
Celková výška 2 530 mm 
Rozměr ložné plochy 2 360x5 000 mm 
Pneumatiky 11,00x18; 14,5/80-18 12PR 
Dvouokruhové vzduchové brzdy ano 
Vývod na další vlek ano 
Spodní otvírání ano 
Možnost zvýšení bočnic ano 

Tabulka 5: Charakteristika přívěsu 
Zdroj: : interní zdroje Petr Molčík 

Zemědělské stroje 

• nesené mechanické/hydraulické válce, 

• kombinovaný kypřič, 

• nesená hydraulická korba, 

• hydraulické rameno. 

Automobilové nástavby 

Sklápěcí nástavby pro užitkové automobily vyrábí firma Petr Molčík pro tuzemské 

výrobce, tj. Škoda Liaz, Tatra, ale i pro zahraniční např. IVECO, MAN, DAF, 

RENAULT, VOLVO, MERCEDES, SCANIA. Veškeré rámy jsou konstruovány 

individuálně pro každý konkrétní podvozek dle doporučení a pokynů výrobce 

podvozku.  
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2.6.2 Trh 

Firma Petr Molčík sídlí na v zemědělské oblasti Mikulov, ale své výrobky prodává 

pomocí své rozsáhlé síti prodejců nejen po celé ČR, ale i v Německu, Rakousku, na 

Slovensku, v Maďarsku a v Polsku. Tato síť prodejců zajišťuje v současné době odbyt, 

který zajišťuje plný chod firmy. V loňském roce firma prošla kompletní reorganizací 

svých pracovních postupů a výrobních ploch a je připravena na expanzi do Litvy, 

Lotyšska, Estonska a Rumunska. 

2.6.3 Ceny a cenová politika 

Cena produktů se odvíjí od konkrétní zakázky. Firma Petr Molčík se snaží vždy 

vycházet svým zákazníkům vstříc, jejich požadavkům a možnostem, proto nelze 

stanovit paušální cenu výrobku. Při tvorbě ceny se přihlíží jak k přímým a nepřímým 

nákladům, tak i porovnává své ceny s cenami možných alternativ a konkurenci. Podnik 

se pomocí tohoto postupu snaží dosáhnout příznivé ceny pro konečného odběratele.  

Většinu svých výrobků kalkuluje v cenách Ex Work, tím se snaží firma Petr Molčík 

ještě více snížit celkovou cenu výrobku. Pro přehlednost uvádím jako příklad kalkulaci 

sklápěcí nástavby o dvou různých délkách pro ruského odběratele. 

Většina kalkulací se provádí ve více možných variantách, aby měl zákazník dokonalý 

přehled o možnostech nákupu a mohl si popřípadě dle svého uvážení snížit náklady.  

Varianty kalkulace jsou: 

• cena Ex Work včetně montáže, 

• cena Ex Work bez montáže s lakem, 

• cena Ex Work jen polotovary, které jsou před tryskem a lakem, nesvařené do 

sestavy. 

Prvním krokem při cenové kalkulaci pro všechny varianty je sestavení přehledu 

potřebné práce a její délku trvání v hodinách. 
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 6m 5m  6m 5m 
Příprava  42 42 Montáž     

Svařovna     tryskání 4,5 4 

spodek bodování 21 21 lakování základ 1,5 1 
spodek svařování 15 15 lakování lak 3 3 
plato 33 30 nástavba + spodek připojení 6 6 
bočnice 30 25 spodek 28 28 
nástavba 60 60 nástavba  6 6 

usazení 14 14 Celkem montáž 49 48 

Celkem svařovna 173 165 Stabilizátor 9 9 
CELKEM 273 264 

Tabulka 6: Přehled práce pro výrobu sklápěcí nástavby pro vozy IVECO 
Zdroj: : Interní zdroje Petr Molčík 

 

Pro výpočet variant 2 a 3 následuje mezikrok, kdy se vyjadřují hodiny, které se 

v daných variantách z kalkulace vypouštějí. 

Varianta 2 = bez montáže s lakem 
Hodiny které by se realizovaly v Moskvě 
Montáž  28 
Nástavba  6 
Připojení  6 
Montáž vyhřívání  5 
CELKEM  40 
   
Varianta 3 = rozborka bez laku a trysku  
Hodiny které by se realizovaly v Moskvě 
Svařovna kompletace  35 
Usazení  14 
Tryskač  4,5 
Lakovna  4,5 
Montáž  28 
Nástavba  6 
Připojení  6 
Montáž vyhřívání  5 
CELKEM  98 

Tabulka 7: Hodinové vyjádření práce u odběratele 
Zdroj: : Interní zdroje Petr Molčík 
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Druhým, a zároveň posledním krokem, je výsledná cenová kalkulace. 

  6m 5m   

Nákup materiálu 239 738,00 Kč 227 342,00 Kč   

Přidaná hodnota 136 500,00 Kč 132 000,00 Kč Kč/hod 500,00 Kč
Cena v Kč celkem 376 238,00 Kč 359 342,00 Kč kurz EUR 26,51 Kč

Cena v EUR 14 192,30 € 13 554,96 € Marže 10%

Koncová cena v EUR     

varianta 1 15 611,54 € 14 910,46 €   

varianta 2 14 857,10 € 14 156,02 €   

varianta 3 12 343,95 € 11 706,60 €   
Tabulka 8: Konečná celková kalkulace 

Zdroj: : Interní zdroje Petr Molčík 
 

Jak je vidět z kalkulací, marže firmy Petr Molčík je 10%, což odpovídá současnému 

trendu v této oblasti působení.  

2.6.4 Propagace 

Jak již bylo zmíněno při představování společnosti, základní filosofie podniku Petr 

Molčík je uspokojit požadavky zákazníků a také jejich spokojenost s přístupem firmy a 

její zaměstnanců. Hlavní myšlenkou je, že právě tato spojenost je nejlepší reklamou, a 

zároveň důvodem věrnosti stávajících zákazníků. 

Propagace firmy probíhá inzercí v odborných periodikách, různých prezentací na 

internetových stránkách, předváděcích akcích a hojnou účastí na veletrzích a výstavách 

zemědělského a stavebního rázu (Techagro Brni, IBF-stavební veletrh Brno, Autotec 

Brno, Země živitelka České Budějovice…). 
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3 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

3.1 Zkrácená finanční analýza 

Úkolem finanční analýzy je zjištění aktuální situaci podniku. Charakteristiky, které jsem 

vybrala pro zpracování, jsou horizontální a vertikální analýza a dále ukazatele 

finančního zdraví podniku, jejichž trend budu v další části své práce hledat. Na závěr 

provedu benchmarkingové srovnání s odvětvovým průměrem. 

3.1.1 Horizontální analýza 

AKTIVA Horizontální analýza 

a 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

AKTIVA CELKEM 84,34% 16,60% 102,17% 119,12% 54,55% 30,28% -18,88% 
Stálá aktiva (Dlouhodobý majetek) 73,86% 74,67% 89,81% 70,43% 27,24% 43,78% 15,16% 
Dlouhodobý hmotný majetek 73,86% 74,67% 89,81% 70,43% 27,24% 43,44% 1,38% 
Pozemky 0,00% 0,00% 0,00% 292,36% 19,00% 0,00% 0,00% 
Stavby 134,80% 95,15% 99,97% -53,49% 271,72% 36,86% 0,39% 
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí -14,39% -28,99% -37,28% 568,87% 747,81% 8,55% 2,68% 
Jiný dlouhodobý hmotný majetek -46,57% -39,82% -41,18% -100,00%       
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek         -96,57% 440,58% 7,80% 
Oběžná aktiva 89,29% -8,57% 112,41% 151,22% 68,21% 24,77% -32,29% 
Zásoby 194,36% 39,79% 76,08% 132,27% 46,25% 165,33% -8,64% 
Materiál 156,61% 38,75% 61,99% 238,12% 50,55% 93,13% -35,72% 
Nedokončená výroba a polotovary 90,38% 22,42% 29,62% -88,92% 2233,75% 981,52% 21,71% 
Výrobky   58,65% 151,15% -2,51% -70,35% 167,45% 298,19% 
Krátkodobé pohledávky 75,32% -19,34% 120,76% 134,98% 90,28% -12,34% -55,08% 
Pohledávky z obchodních vztahů 75,32% -19,34% 120,76% 126,50% 80,86% -26,63% -59,85% 
Peníze 371,11% -78,77% 724,44% 115,63% 73,00% 73,12% -30,80% 

Účty v bankách -31,08% -100,00%   1866,47% -7,84% -87,91% -69,38% 
Tabulka 9: Horizontální analýza aktiv 

Zdroj: vlastní práce 
 
 

PASIVA Horizontální analýza 

b 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

PASIVA CELKEM 84,34% 16,60% 102,17% 119,12% 54,55% 30,28% -18,88% 
Vlastní kapitál 60,36% 52,63% 125,15% 37,84% -31,27% -28,78% 118,43% 
Základní kapitál 20,00% 0,00% 0,00% -63,20% 906,25% -65,02% -82,58% 
Základní kapitál 20,00% 0,00% 0,00% -63,20% 906,25% -65,02% -82,58% 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost. fondy ze zisku 240,00% 75,29% 20,81% -100,00%       
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 240,00% 75,29% 20,81% -100,00%       
Výsledek hospodaření minulých let   150,30% 102,10% 58,62% -100,00%     
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Nerozdělený zisk minulých let   150,30% 102,10% 58,62% -100,00%     
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/- ) 43,02% 75,68% 272,60% 55,44% -52,61% 18,33% 185,71% 
Cizí zdroje 99,19% -1,36% 84,44% 195,68% 92,24% 39,55% -29,88% 
Dlouhodobé závazky       -161,94% -7381,25% -10,20% -100,00%
Krátkodobé závazky 132,18% -13,49% 159,16% 143,54% 64,07% 70,79% -21,02% 

Bankovní úvěry dlouhodobé 52,00% 9,84% -22,23% 65,16% 24,73% 64,06% 101,66% 
Tabulka 10: Horizontální analýza pasiv 

Zdroj: vlastní práce 
 
 

TEXT Horizontální analýza 

b 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

Tržby za prodej zboží 4,13% -100,00%           
Výkony 19,57% 62,88% 69,70% 57,47% 40,57% 70,73% -2,96%

Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 19,57% 62,88% 69,70% 57,47% 40,32% 61,39% -1,11%
Výkonová spotřeba 15,20% 64,57% 56,80% 52,24% 51,43% 87,22% -6,70%
Spotřeba materiálu a energie 16,66% 55,41% 69,39% 46,04% 54,84% 104,76% -7,25%
Přidaná hodnota 40,06% 55,34% 129,66% 70,22% 12,90% 9,60% 19,85%
Osobní náklady 32,28% 47,52% 80,72% 39,25% 59,82% 71,22% 7,35%
Výsledek hospodaření za účetní 

bd bí
51,90% 27,69% 272,60% 55,45% -52,61% 18,33% 108,21%

Výsledek hospodaření před zdaněním 51,90% 70,26% 179,43% 89,02% -34,89% 7,15% 69,24%
 

Tabulka 11: Horizontální analýza Výkazu zisku a ztrát 
Zdroj: vlastní práce 

 

Z horizontální analýzy vyplývá, že celková aktiva společnosti ve sledovaném období 

měla rostoucí tendenci, za sedm let vyrostla téměř na dvacetinásobek. Je to způsobeno 

jak růstem stálých, tak i oběžných aktiv, což spolu souvisí. Tím že se začaly zvětšovat 

výrobní a skladovací prostory, přibývala možnost tvorby větších zásob, a tím možnost 

nabídnou rychlejší produkci.  

V oblasti pasiv má vlastní kapitál klesající tendenci. Za poslední rok klesl o téměř 30%. 

Na poklesu mělo největší podíl rozdělení výsledku hospodaření minulých let a snížení 

základního kapitálu.    

Cizí zdroje mají naopak opačný směr než vlastní zdroje. Každoročně jejich hodnota 

rostla, i když s pomalejším tempem. Tento pomalejší trend byl způsoben postupným 

snižováním dlouhodobých závazků a také snižováním závislosti na bankovních úvěrech 

a postupným využíváním obchodních úvěrů.  

Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb mají největší podíl na celkových tržbách 

podniku. Ty se neustále zvyšují řádově o 50% ročně, což je způsobeno expandací na 
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zahraniční trhy. Je zde vidět rozšíření výroby a také celkové zaměření na profesionální 

prodej svých produktů. Přibližně stejným tempem rostly i náklady vynaložené na prodej 

zboží. I přesto, že výkonové spotřeby rostou rychleji než tržby z prodeje vlastních 

výrobků a služeb, je vývoj přidané hodnoty stále pozitivní.  

Alarmujícím výsledkem je však neustálý nárůst osobních nákladů, vždy téměř o více jak 

40% a v posledním roce o 71%. Tento nárůst je způsoben zvyšováním počtu 

zaměstnanců, což je na druhou stranu, se stále se zvyšujícím počtu prodaných výrobků, 

přirozené. 

3.1.2 Vertikální analýza 

AKTIVA CELKEM 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Stálá aktiva (Dlouhodobý majetek) 32,07% 30,25% 45,31% 42,54% 33,08% 27,24% 30,06% 42,68%
Dlouhodobý hmotný majetek 32,07% 30,25% 45,31% 42,54% 33,08% 27,24% 29,99% 37,48%
Oběžná aktiva 67,93% 69,75% 54,69% 57,46% 65,88% 71,70% 68,67% 57,32%
Dlouhodobé pohledávky 1,37% 1,34% 0,94% 1,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Krátkodobé pohledávky 53,06% 50,47% 34,91% 38,12% 40,88% 50,32% 33,86% 18,57%
Krátkodobý finanční majetek 3,76% 2,40% 0,21% 1,64% 7,80% 5,10% 1,65% 1,23%
PASIVA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Vlastní kapitál 38,25% 33,27% 43,55% 48,50% 30,51% 13,57% 7,42% 19,97%
H běžného účetního období (+/- ) 12,59% 9,77% 14,72% 27,12% 19,24% 5,90% 5,36% 18,87%
Cizí zdroje 61,75% 66,73% 56,45% 51,50% 69,49% 86,43% 92,58% 80,03%
Krátkodobé závazky 36,35% 45,78% 33,97% 43,54% 48,40% 51,38% 67,35% 65,57%
Bankovní úvěry a výpomoci 25,40% 20,95% 22,48% 7,59% 21,19% 30,23% 21,90% 14,45%

Tabulka 12: Vertikální analýza rozvahových položek 
Zdroj: vlastní práce 
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Graf 3: Struktura aktiv 

Zdroj: vlastní práce 
 



65 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Struktura pasiv

Vlastní kapitál Cizí zdroje  
Graf 4: Struktura pasiv 

Zdroj: vlastní práce 
 

Struktura aktiv se za sledová období výrazným způsobem nezměnila. Podíl stálých aktiv 

i oběžných aktiv kolísal kolem poměru 40:60. Jelikož jde o výrobní podnik a tedy 

kapitálově lehkou firmu, je tento poměr přirozený. I když u většiny kapitálově lehkých 

firem je tento poměr ještě větší.  

Největší podíl na oběžných aktivech mají krátkodobé pohledávky (průměrně 50%) a 

hned za nimi jsou zásoby (průměrně 40%). 

Kapitálová struktura se v posledních letech značně změnila. Z původního poměru 

vlastního a cizího kapitálu 40:60 se poměr změnil až na 7:93, což je způsobeno 

vysokým nárůstem bankovních úvěrů a krátkodobých aktiv. Vzhledem k tomu, že 

společnost Petr Molčík rozšiřovala své prostory a inovovala výrobní procesy, je tento 

vývoj samozřejmostí, ale je nutné si nyní na tento vztah dávat pozor a usilovat o jeho 

snížení. Doporučená hodnota u podniku pracujících v oblasti CZ-NACE29 29 je tento 

podíl cizího kapitálu kolem 57% z celkových pasiv. 

                                                 
29 Dříve OKEČ. Toto označení je platné od 1.1.2008. 
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3.1.3 Ukazatele rentability 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
ROA (celkových aktiv) 0,16 0,13 0,15 0,27 0,19 0,06 0,05 0,11 
ROE (vlastního kapitálu) 0,43 0,40 0,34 0,56 0,63 0,43 0,72 0,57 
ROS (tržeb) 0,05 0,06 0,05 0,11 0,11 0,04 0,03 0,06 

Tabulka 13: Rentabilita 
Zdroj: vlastní práce 

 
Základním ukazatelem pro investory společnosti je rentabilita vlastního kapitálu, která 

dosahuje v roce 2007 více jak 72%. Tato velmi pozitivní hodnota je však při pohledu na 

ROA, které je pouze 5,36%, způsobena využíváním tzv. dluhového financování, kterým 

podporuje investice. Výsledky ROE značí, že za každou korunu vlastního majetku 

společnost vyprodukuje 72 korun zisku. Což pro je pro majitele firmy skvělým 

výsledkem. 

Na rozdíl ROA ukazuje, že na každou korunu celkových aktiv firmy vygeneruje pouze 

5 korun zisku. V posledních dvou letech ROA poklesla, to bylo způsobeno především 

navýšením oběžných aktiv. 

Hodnota ROS je však „strašákem“ celkové situace podniku. Je zřejmé, že z jedné 

koruny tržeb je pouze šest haléřů zisku, což by mělo být výstrahou pro managery 

společnosti, aby zavedli nějaká opatření. Tato hodnota je způsobena poměrově vyšším 

nárůstem nákladů, než byl nárůst tržeb. 

3.1.4 Ukazatele likvidity 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
běžná likvidita  1,87 1,52 1,61 1,32 1,36 1,40 1,02 0,87 
pohotová likvidita 1,60 1,18 1,06 0,95 1,01 1,08 0,53 0,30 
okamžitá likvidita 0,10 0,05 0,01 0,04 0,16 0,10 0,02 0,02 

Tabulka 14: Likvidita 
Zdroj: vlastní práce 

 
Po zhodnocení likvidity je zřejmé, že společnost nedisponuje dostatečným množstvím 

volných finančních prostředků pro případné pokrytí svých závazků. Všechny tři 

ukazatele likvidity jsou značně pod doporučenými hodnotami. Společnost má velké 
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finance vloženy do vlastních výrobků a v porovnání s poměrně vysokými hodnotami 

krátkodobých závazků je tato situace značně nebezpečná. 

3.1.5 Ukazatele aktivity 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
doba obratu pohledávek 59,62 87,46 43,45 56,53 81,31 104,80 47,39 19,34 
doba obratu zásob 10,94 26,94 23,20 24,07 35,50 37,01 60,52 56,21 
doba obratu závazků 27,63 46,73 29,42 49,50 72,94 91,32 84,50 49,76 
obrat celkových aktiv 3,20 2,08 2,89 2,43 1,74 1,58 1,97 2,39 
obrat stálých aktiv 9,99 6,87 6,38 5,71 5,27 5,81 6,56 5,60 

Tabulka 15: Ukazatele aktivity 
Zdroj: vlastní práce 

Doba obratu závazků ukazuje zhoršenou platební morálku, kterou se ale společnost 

snaží řešit, což dokazuje klesající hodnota v roce 2007. Tato zhoršená platební morálka 

je způsobena vysokým objemem krátkodobých aktiv. Této hodnoty firma Petr Molčík 

dosáhla nedostatečným odběrem svým výrobků, které mají na skladě, což ukazuje i 

rostoucí trend doby obratu aktiv. 

3.1.6 Ukazatele zadluženosti 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
celková zadluženost 0,62 0,67 0,56 0,51 0,69 0,86 0,93 0,80 
úrokové krytí 53,50 19,66 33,75 139,75 69,82 8,81 7,43 12,99 
koeficient samofinancování 0,38 0,33 0,44 0,49 0,31 0,14 0,07 0,20 

Tabulka 16: Ukazatele zadluženosti 
Zdroj: vlastní práce 

Celková zadluženost podniku během sledovaného období neustále rostla, což bylo 

způsobeno zvyšováním podílu cizího kapitálu na celkovém kapitálu. Během tohoto 

období společnost navyšovala své závazky i krátkodobé úvěry. V posledním roce se 

hodnota zadlužení navýšila až na 93%, což by mělo být výstražným prstem pro 

managery společnosti. Je potřeba využívat k financování svých aktivit více vlastních 

zdrojů, neboť současný výše zadlužení způsobuje, že současné financování je dražší. 

Podle zlatých pravidel financování je vhodné udržovat celkovou zadluženost 

společnosti na úrovni 50%. 
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Naopak úrokové krytí, které informuje o tom, kolikrát zisk převyšuje placené úroky a 

jehož doporučené hodnoty jsou tři až šest, je stále překročeno, což mírně zlehčuje 

vážnost celkového zadlužení společnosti. Je však zřejmé, že hodnota tohoto ukazatele 

má klesající trend, což způsobuje rostoucí zadlužení. 

3.1.7 Benchmarking – porovnání s oborovým průměrem 

 

Obrázek 3: Hodnocení podnikový výkonnosti ve srovnání s odvětvím v roce 2007 
Zdroj: INFA – Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 

Z obrázku, kde jsou zobrazeny vybrané ukazatele a porovnány s výsledky, kterých 

dosahuje stejné odvětví, tedy CZ-NACE 29, je patrné, že společnost Petr Molčík na tom 

není tak špatně. V důsledku tohoto benchmarkingovému porovnání má společnost 

přehled o slabých místech, na které by se měla zaměřit a usilovat o jejich zlepšení. 

Hlavním problémem je zejména likvidita společnosti a její přidaná hodnota. Veškeré 

tyto problémy plynou především ze značného zvýšení svých závazků, a s tím 

souvisejícím zadlužením společnosti. 

3.1.8  Hodnocení výkonnosti pomocí EVA 

V této kapitole se budu věnovat výpočtu ekonomické přidané hodnoty. Pro výpočet 

ukazatele EVA se používá základní vzorec uvedený a vysvětlený v kapitole 1.1.1.3.4. ze 
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strany 19. Nejprve provedu výpočet  čistého provozního zisku po zdanění (NOPAT), 

dále průměrných vážených nákladů na kapitál (WACC) a po jejich určení přistoupím 

k samostatnému stanovení ukazatele EVA. 

Pro výpočet NOPAT ze vychází z výsledku hospodaření za běžnou činnost, který tvoří 

provozní výsledek hospodaření a finanční výsledek hospodaření. Tento výsledek 

hospodaření se však musí opravit o položky, které nesouvisí s hlavní činností podniku: 

a) nákladové úroky – představují platební povinnost z úroků vůči bankám a 

ostatním finančním institucí a nezahrnují se do výsledku hospodaření. 

b) vyloučení jednorázových položek – zde patří náklady a výnosy, které se 

neopakují, např. tržby z prodeje dlouhodobého majetku a jejich zůstatková cena. 

Položka / Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Výsledek hospodaření za běžnou činnost 1 605 2 438 3 113 11 599 18 031 8 544 10 110 17 395
+ nákladové úroky 30 124 123 83 314 1 621 2 058 1 993 
- tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0 36 30 17 076

+ zůstatková cena prodaného dl. Majetku 0 0 0 0 2 945 60 0 2 080 

NOPAT před zdaněním 1 635 2 562 3 236 11 682 21 290 10 189 12 138 4 392 
Tabulka 17: Výpočet NOPAT 

Zdroj: vlastní práce 
 

3.1.8.1 Výpočet průměrných vážených nákladů na kapitál (WACC) 

Při výpočtu průměrných nákladů na kapitál využijeme vzorce uvedeného v kapitole 

1.1.1.3.4. ze strany 20. 

( )
C
Er

C
DtrWACC ed ⋅+⋅−⋅= 1 , 

kde  dr  jsou náklady na cizí kapitál (většinou úroková míra), 

t  je sazba daně z příjmu, 

D je cizí kapitál, 

C je celkový investovaný kapitál, 

er  jsou náklady na vlastní kapitál, 

E je vlastní kapitál. 
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Než přejdu ke konečnému výpočtu je potřeba dopočítat náklady vlastního a cizího 

kapitálu. 

Náklady na cizí kapitál 

Společnost využívá úročený cizí kapitál pouze ve formě investičních úvěrů. Jelikož 

znám příslušné nákladové úroky mohu snadno určit výši nákladů na cizí kapitál a jejich 

poměrem získat potřebné náklady cizího kapitálu. 

Položka / Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Bankovní úvěry a výpomoci (tis.Kč) 2500 3800 4755 3246 19861 43777 41326 22124
Nákladové úroky (tis. Kč) 30 124 123 83 314 1621 2058 1993

Náklady na cizí kapitál (%) 1,20% 3,26% 2,59% 2,56% 1,58% 3,70% 4,98% 9,01%

Tabulka 18: Výpočet nákladů cizího kapitálu 

Zdroj: vlastní práce 

Náklady na vlastní kapitál 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.1.1.3.4. v ČR se pro výpočet nákladů na vlastní 

kapitál využívá metodika MPO. Náklady vlastního kapitálu se stanovují podle 

stavebnicového modelu: 

 e f LA podnikatelské finanční stability finanční strukturyr r r r r r= + + + + , 

kde fr  je bezriziková výnosnost, kterou stanovuje MPO, 

LAr je riziko velikosti podniku, 

podnikatelskér je podnikatelské riziko, 

finanční stabilityr je riziko finanční stability, 

finanční strukturyr  je riziko finanční struktury. 

Celý tento postup výpočtu pomáhá usnadnit benchmarkingové porovnání uveřejněná na 

webu Ministerstva průmyslu a obchodu pod názvem Benchmarkingový diagnostický 

systém finančních indikátorů INFA. 
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Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

er odvětví 13,22% 10,58% 8,13% 6,56% 5,22% 5,97% 9,14% - 

er podniku 29,61% 30,61% 30,10% 21,77% 29,74% 30,38% 31,21% 31,88 
Tabulka 19: Náklady na vlastní kapitál 

Zdroj: Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA 
 

Vlastní výpočet 

Po získání potřebných nákladů na vlastní kapitál a na cizí kapitál přistoupíme 

k vlastnímu výpočtu WACC. 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

re 29,61% 30,61% 30,10% 21,77% 29,74% 30,38% 31,21% 31,88%

rd 1,20% 3,26% 2,59% 2,56% 1,58% 3,70% 4,98% 9,01%

D-cizí kapitál 6 077 12 105 11 940 22 022 65 115 125 174 174 684 122 488

C-celkový investovaný kapitál 9 841 18 141 21 153 42 765 93 708 144 827 188 680 153 060

E-vlastní kapitál 3 764 6 036 9 213 20 743 28 593 19 653 13 996 30 572

t-daňová sazba 29,60% 30,16% 30,90% 31,61% 31,79% 31,69% 31,70% 15,00%

Náklady na cizí kapitál 0,52% 1,52% 1,01% 0,90% 0,75% 2,18% 3,15% 6,13%

Náklady na vlastní kapitál 11,33% 10,18% 13,11% 10,56% 9,07% 4,12% 2,32% 6,37%

WACC 11,85% 11,70% 14,12% 11,46% 9,82% 6,31% 5,46% 12,50%

Tabulka 20: Výpočet průměrných vážených nákladů na kapitál WACC 
Zdroj: vlastní práce 

3.1.8.2 Vlastní výpočet ukazatele EVA 

Po výpočtu provozního čistého provozního zisku a průměrných vážených nákladů na 

kapitál jednoduše vypočítám ukazatel EVA podle vzorce ,EVA NOPAT WACC C= − ⋅ . 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

NOPAT 1 635 2 562 2 427 11 682 17 510 6 098 8 023 6 544 

WACC 11,85% 11,70% 14,12% 11,46% 9,82% 6,31% 5,46% 12,50% 

C 9 841 18 141 21 153 42 765 93 708 144 827 188 680 153 060

EVA 469,14 438,78 -560,00 6780,69 8304,26 -3035,91 -2286,53 -12583,18

Tabulka 21: Výpočet ekonomicky přidané hodnoty 
Zdroj: vlastní práce 
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Z vlastního výpočtu ukazatele EVA je zřejmé, že podnik do poloviny sledovaného 

období vykazuje kladnou hodnotu, dokonce s rostoucí tendencí, ale od roku 2006 jsou 

hodnoty záporné. Tento ze začátku rostoucí trend se dal očekat, neboť rentabilita 

vlastního kapitálu ROE byla menší, než jsou náklady na vlastní kapitál. Zhoršení vývoje 

ukazatele EVA v roce 2007 a 2008 byl způsoben nejprve vysokou investicí do nového 

výrobní stoje a dále ekonomickou krizí společnosti Petr Molčík. Na začátku září 

loňského roku byl měsíční pokles tržeb o 75%, což se vzhledem ke své činnosti podniku 

dalo očekávat. 

Zhodnotím-li výkonnost podniku pomocí EVA, mohu říct, že společnost využívá 

neefektivně vložený kapitál a v současné době netvoří ekonomický zisk, což je velmi 

negativní pro vlastníky společnosti neboť podnik netvoří hodnotu. 

3.2 Matematický model  

V této části budu modelovat jednotlivé ukazatele pomocí metody nejmenších čtverců 

v programu Maple. Celkové zpracování bude postupovat těmito kroky: 

a) bodový diagram (graf) vypočtených hodnot ze skutečný firemních údajů, 

b) rozhodnutí o volbě vhodné lineární funkce, analytické vyjádření a grafická 

vizualizace, 

c) v případě příliš náročné funkce (málo vypovídající) zjednodušení nalezením a 

vizualizací příslušného trendu, 

d) vyčíslení chyby, 

e) určení první derivace funkce a následná analýza změn. (První derivace je zde 

použita ve verzi celých roků z důvodu přehlednosti modelu a rozsahu diplomové 

práce). 

Pro správné fungování systému Maple musíme otevřít knihovnu STATS, která nám 

umožní statisticky zpracovávat data a dále knihovnu PLOTS, která umožňí kreslení 

grafů. Pro spuštění těchto knihoven uvedeme příkazový řádek: 

30 
 

                                                 
30 Příkazový řádek nebudu pro přehlednost v další části mé práce uvádět. 
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Z důvodu rozsahu práce celý postup zařadím pouze u jednoho ukazatele, a to vývoje 
tržeb. Výpočty a příkazy pro zbylé ukazatele budou uvedeny v příloze č.4. V práci 
budou uvedeny pouze finální vypovídající výsledky jednotlivých ukazatelů. 

3.2.1 Trend vývoje tržeb 

a) Bodový diagram vypočtených hodnot ze skutečný firemních údajů: 
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Graf 5: Vypočtené hodnoty celkových tržeb 

Zdroj:vlastní práce 
 

b) Rozhodnutí o volbě vhodné lineární funkci, analytické vyjádření a grafická 

vizualizace: 

Zvolím polynom 6. stupně: 
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Graf 6: Funkce vývoje tržeb 
Zdroj:vlastní práce 
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c) V případě příliš náročné funkce (málo vypovídající) zjednodušení nalezením a 

vizualizací příslušného trendu: 

V případě grafického vyjádření funkce celkových tržeb je trend zřejmý, proto jej 

nemusíme hledat. 

 
Graf 7: Trend celkových tržeb 

Zdroj:vlastní práce 
 

d) Vyčíslení chyby: 
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Pomocí této funkce získáme mimo jiné i kovarianční matici, která se skládá 
z reziduálních součtů čtverců, tedy vyjadřuje odchylku vyčíslené funkce od skutečných 
hodnot. Při pohledu na kovarianční matici je zřejmé, že tyto odchylky mají hodnotu 
blížící se číslu 0, tedy výše uvedená funkce charakterizuje vývoj tržeb s nulovou 
odchylkou. 

 

e) Určení první derivace funkce a následná analýza změn: 

Provedením první derivace a následném dosazení příslušného roku za proměnnou t dává 

vyniknout přibližné hodnotě změny tržeb, když se hodnota času změní (respektive zvýší) 

o jednotku. 
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Po dosazení t = 2001: 

 
 

 
Po dosazení t = 2002: 

 
 

 
Po dosazení t = 2003: 

 
 

 
Po dosazení t = 2004: 

 
 

 
Po dosazení t = 2005: 

 

 
 

Po dosazení t = 2006: 

 
 

 
Po dosazení t = 2007: 

 
 

 
 

Po dosazení t = 2008: 

 
 

 

Po získání jednotlivých diferencí se zaměřím na dvě období, kdy je změna maximální. 
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Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Diference 56 032 56 312 56 594 56 876 57 159 57 443 57 728 

Tabulka 22: První diference celkových tržeb 
Zdroj:vlastní práce 

 

3.2.2 Trend vývoje nákladů 

 
 

 
Graf 8: Trend vývoje celkových náklady 

Zdroj:vlastní práce 
 

 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Diference 47 164 47 400 47 637 47 875 48 113 48 352 48 592 

Tabulka 23: První diference celkových nákladů 
Zdroj:vlastní práce 
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3.2.3 Trend vývoje přidané hodnoty 

 
 

 

Graf 9: Přidaná hodnota 
Zdroj:vlastní práce 

 
 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Diference 8141,54 8400,74 8659,96 8919,18 9178,39 9437,61 9696,82 

Tabulka 24: První diference přidané hodnoty 
Zdroj:vlastní práce 
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3.2.4 Trend vývoje ROE 

 

 

Graf 10: ROE 
Zdroj:vlastní práce 

 
 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Diference 0,0406 0,0389 0,0373 0.0356 0,0339 0,0323 0,0306 

Tabulka 25: První diference ROE 
Zdroj:vlastní práce 
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3.2.5 Trend vývoje ROA 

 

 

Graf 11: ROA 
Zdroj:vlastní práce 

 
 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Diference 0,0165 0,0088 0,001 -0,0067 -0,0145 -0,0222 -0,0299 

Tabulka 26: První diference ROA 
Zdroj:vlastní práce 
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3.2.6 Trend vývoje ROS 

 

 

Graf 12: ROS 
Zdroj:vlastní práce 

 
 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Diference -0,0153 -0,0128 -0,0103 -0,0078 -0,0053 -0,0028 -0,0003 

Tabulka 27: První diference ROS 
Zdroj:vlastní práce 
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3.2.7 Trend vývoje doby obratu pohledávek (DOP) 

 

 

Graf 13: DOP 
Zdroj:vlastní práce 

 
 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Diference 15.32 10,01 4,7 -0,6 -5,91 -11,22 -16,52 

Tabulka 28: První diference DOP 
Zdroj:vlastní práce 

 



87 

3.2.8 Trend vývoje doby obratu závazků (DOZ) 

 

 

Graf 14: DOZ 
Zdroj:vlastní práce 

 
 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Diference 19,14 15,55 11,97 8,38 4,79 1,19 -2,39 

Tabulka 29: První diference DOZ 
Zdroj:vlastní práce 
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3.2.9 Trend vývoje WACC 

 

 

Graf 15: WACC 
Zdroj:vlastní práce 

 
 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Diference -1,377 -1,148 -0,918 -0,689 -0,459 -0,229 -0,0002 

Tabulka 30: První diference WACC 
Zdroj:vlastní práce 
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3.2.10 Trend vývoje EVA 

 

 

Graf 16: EVA 
Zdroj:vlastní práce 

 

 
Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Diference 4984,74 3183,33 1381,92 -419,49 -220,91 -4022,32 -5823,73 

Tabulka 31: První diference EVA 
Zdroj:vlastní práce 
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3.3 Vyhodnocení matematického modelu 

 

Graf 17: První diference celkových tržeb, celkových nákladů a přidané hodnoty I. 
Zdroj:vlastní práce 

 
Graf 18: První diference celkových tržeb, celkových nákladů a přidané hodnoty II. 

Zdroj:vlastní práce 
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Z grafů 17 a 18 je patrné, že změna přidané hodnoty má  klesající trend oproti rostoucím 

trendům celkových nákladů a tržeb. 

 

Graf 19: První diference ROE, ROA, ROS I. 
Zdroj:vlastní práce 

 

 

Graf 20: diference ROE, ROA, ROS I. 
Zdroj:vlastní práce 

 

Díky těmto grafům je patrné, kdy nastaly zásadní zlomy ve vývoji ukazatelů a je nutné 

se při historické dedukci na tyto období velkých změn zaměřit a zjistit jejich příčiny. 
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3.4 Optimální struktura výroby – analýza bodu zvratu 

Společnost Petr Molčík nabízí nepřeberné množství výrobků vlastní výroby. Je však 

nutné si uvědomit, které výrobky zajišťují zisk a které se vyrábějí pouze pro jejich 

odbyt. Pokusím se z dostupných informací upravit strukturu výroby, tak aby přinášela 

co největší zisk.  

Výrobky společnosti Petr Molčík jsou:  

• Automobilová technika: 

 Automobilové nástavby pro vozy IVECO, 

 Automobilové nástavby pro vozy RENAULT, 

 Automobilové nástavby pro vozy VOLVO, 

 Automobilové nástavby pro vozy MAN, 

 Automobilové nástavby pro vozy DAF,  

 Automobilové nástavby pro vozy SCANIA,  

 Nástavby na automobilové vleky, 

 Sklápěcí návěsy MNS1. 

• Zemědělská technika:  

 Traktorový návěs EDK3000, 

 Traktorový návěsEDK4000, 

 Traktorový návěs EDK6500, 

 Traktorový návěs TDK13000,  

 Traktorový přívěs ZDK13000, 

 Traktorový návěs TM 7-3S, 

 Traktorový návěs TM 14-3S, 

 Traktorový návěs TM 14-1S, 

 TDK 36 000 nosič nástaveb, 

 Vanová nástavba PK 33 pro nosič TDK 36 000. 

 

Petr Molčík nabízí další druhy návěsů, přívěsů a jejich příslušenství, které však 

nevyrábí, ale pouze zprostředkovává jejich prodej, a proto se těmito výrobky dále 

zabývat nebudu. 
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Pro získání optimální struktury výroby je nutné získat a roztřídit veškeré náklady na 

výrobu a provoz podniku spolu s cenami a časovým fondem pro výrobu jednotlivých 

výrobků. Tento přehled spolu s výpočtem je uveden v příloze č.3. Zde uvedu pouze 

ukázkový výpočet těchto ukazatelů pro jeden typ produktu, a to pro automobilovou 

nástavbu pro vozy IVECO. 

V roce 2008 prodala firma Petr Molčík celkem 76 kusů této automobilové nástavby za 

cenu bez DPH 465 874,38. Čas potřebný k výrobě jedné této nástavby je 273 hodin. 

Celkové variabilní náklady na výrobu všech těchto produktů (nástavby pro vozy 

IVECO) jsou 28 594 088,00 Kč.  

Pro výpočet příspěvku ke krytí fixních nákladů a tvorby zisku platí: 

K TR VC= − , 

kde TR Q P= ⋅ , 

Tedy celkový příspěvek ke krytí fixních nákladů a tvorby zisku je  

76 465874,38 28594088,00
6812364,88

K Q P VC
K
K

= ⋅ −
= ⋅ −
=

 

 

Pro porovnání jednotlivých výhodností jednotlivých výrobků je potřeba porovnat jejich 

příspěvky, kterou jsou na jednotku produkce a vzhledem k tomu, že znám i přesné 

časové náročnosti na jednotlivé výroby, vyjádřím tento příspěvek na jednotku času. 

Kk
Q T

=
⋅

, 

kde  k  je příspěvek ke krytí fixních nákladů a tvorby zisku na jednotku času, 

 T  je čas potřebný na výrobku jednoho výrobku. 

6812364,88
76 273

328,34

Kk
Q T

k

k

=
+

=
⋅

=

 

Po získání těchto příspěvků na jednotku stačí jednotlivé hodnoty uspořádat vzestupně 

podle velikosti, tj. klást důraz na individuální charakter sdělení zachycující i kvalitativní 
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hledisko a tím získáme jednotlivé preference výroby. Tedy optimální strukturu 

sortimentu, při které bude podnik Petr Molčík dosahovat maximálního zisku.  

 

Výrobek 

k  na 
časovou 
jednotku 
výroby 

Pořadí 
preferencí 

Traktorový návěs TM 14-1S 1449,21 1. 
TDK 36 000 nosič nástaveb, 1172,84 2. 
Traktorový přívěs ZDK 1300 1133,49 3. 
Traktorový návěs TDK 13000 989,39 4. 
Vanová nástavba PK 33 pro nosič TDK 36 000 917,62 5. 
Nástavby na automobilové vleky 908,95 6. 
Automobilové nástavby pro vozy SCANIA 448,71 7. 
Automobilové nástavby pro vozy IVECO 328,34 8. 
Traktorový návěs EDK 4000 262,69 9. 
Automobilové nástavby pro vozy VOLVO 258,85 10. 
Automobilové nástavby pro vozy RENAULT 244,22 11. 
Traktorový návěs EDK 6500 189,2 12. 
Traktorový návěs TM 7-3S 77,54 13. 
Sklápěcí návěsy MNS1 65,92 14. 
Automobilové nástavby pro vozy DAF 23,62 15. 
Traktorový návěs EDK 3000 22,07 16. 
Automobilové nástavby pro vozy MAN -66,66 nevyrábět 
Traktorový návěs TM 14-3S -102,5 nevyrábět 

Tabulka 32: Optimální struktura výroby 
Zdroj: vlastní práce 

 
Z výše uvedené tabulky vyplývá optimální struktura sortimentu, podniku nyní stačí 

nastavit časové kapacity pro jednotlivé výrobky, a tím si upravit svou vlastní výrobu. Je 

však zřejmé, že tento postup je spolu s časovým fondem pouze vzorový příklad a vše se 

odvíjí v daném (budoucím) okamžiku od aktuální poptávky a ne jen podle časového 

fondu.  

Výsledky může podnik využít při řešení otázky: Zda je vhodnější dát přednost tomu či 

onomu výrobku. Toho lze využít v případě takové poptávky, že by nebylo možné 

poptávané stroje vyrábět najednou. 
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3.5 Návrhy řešení 

3.5.1 Historická dedukce 

Z matematického modelu vyplývá, že celkové tržby zaznamenaly v roce 2007 největší 

nárůst a v roce 2006 druhý největší nárůst. Tento jev lze přisoudit investicím do 

rozšíření a inovování své výroby, čímž se zajistila ještě větší kvalita a také 100% 

pokrytí poptávky. Do té doby byl podnik nucen, některé své zakázky podstupovat svým 

konkurentům. V roce 2008 je trend vývoje tržeb klesající, tato situace je zapříčiněna 

současnou ekonomickou krizí, která jako první postihla stavební společnosti31, které 

jsou zároveň hlavními zákazníky společnosti Petr Molčík, a tedy tato krize v druhém 

kroku ovlivnila i tržby společnosti. 

Trend nákladů kopíruje trend celkových tržeb, což nezpůsobuje žádné velké hrozby pro 

podnik. V roce 2008 byl však trend nákladů strmější než trend tržeb, bylo to způsobeno 

širokou organizační strukturou a velkými mzdovými náklady v porovnání s počtem 

nutných odpracovaných hodin. 

Přidaná hodnota se vyvíjí přímo úměrně s vývoje tržeb a nákladů, při poklesu tržeb 

v roce 2008 zaznamenala pokles i přidaná hodnota. Tento, i přes pokles v roce 2008, 

pozitivní vývoj přidané hodnoty bych přiřadila tlaku na snižování výrobních nákladů, 

především v oblasti mzdových nákladů. Neboť společnost Petr Molčík stále inovuje své 

výrobní stroje, které značně snižují potřebu lidského kapitálu a také snižují časovou 

náročnost výroby. 

Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE nabyl nejvyšších hodnot v posledních 

dvou měřených letech, kdy došlo k výraznému nárůstu výsledku hospodaření 

v důsledku zvýšení celkové poptávky po produktech podniku. 

                                                 
31 Státní pokladna přestala dotovat státní zakázky a snažila se investovat své finance do bankovního 
sektoru, aby se vyvarovala hromadnému krachování bank. 
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Ukazatel ROA má klesající tendenci, což je způsobeno strmějším růstovým trendem 

celkových aktiv oproti růstovému trendu výsledku hospodaření. Společnost Petr Molčík 

má poslední dva roky vysoké zásoby v materiálu a především v nedokončené výrobě, 

což negativně ovlivňuje vývoj ROA. 

Ukazatel ROS je ze všech ukazatelů nejvyrovnanější, i přes jeho minimální kolísání je 

však nutné si vysvětlit jeho interpretaci. Např. v roce 2008, kdy jeho hodnota nejvyšší, 

je z koruny tržeb pouze 11 haléřů zisku. Tento fakt je způsoben vysokými ostatními 

náklady, které snižují celkový hospodářský výsledek.  

Při pohledu na DOP a DOZ vidíme jasnou, i když časově posunutou závislost. V roce 

2007 začala společnost Petr Molčík podstupovat své pohledávky faktoringové 

společnosti, a tím získala další finanční prostředky na splacení svých závazků. Trend 

vývoje DOP je strmější než trend DOZ, což je výhodné, neboť společnost využívá 

levného obchodního úvěru. Jelikož jí tento úvěr nezpůsobuje žádné penále, je vhodné 

v této praxi pokračovat. 

Vývoj WACC má klesající tendenci, což je způsobeno postupným přechodem na 

využívání cizího kapitálu při investování svých aktivit. Tato forma investování je 

z pohledu nákladů výhodnější. V posledním roce měření byl negativní skok v důsledku 

změny zdanění celkových příjmů. 

Ukazatel EVA má v posledních třech letech zápornou hodnotu, což je pro podnik velmi 

negativní. Tento fakt je způsoben téměř 70% nárůstem celkového investovaného 

kapitálu a zároveň poklesem čistého hospodářského výsledku po zdanění. Jak jsem již 

výše zmínila, společnost investovala do nových výrobních strojů nemalé finanční 

prostředky, ale zatím se tyto investice neprojevily ve výsledku hospodaření. Zejména 

v posledním roce je velmi zřetelný pokles hodnoty EVA hlavně v důsledku ekonomické 

krize. 
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3.5.2 Aplikace pochopené minulosti na budoucnost 

Tato návrhová část vychází z výše uvedeného matematického modelu, jeho analýzy a 

následné historické dedukce. Sledováním maximálních odchylek se jednoduše nalezly 

místa podnikání, která pozitivně ovlivňují vývoj podnikání.  

V důsledku neustálého růstu tržeb, a současné ekonomické krize, je nemožné, aby se 

dosáhlo stále rostoucího trendu. Jelikož je společnost fyzickou osobou, a nemá podporu 

nadnárodního holdingu, nelze zaručit rostoucí trend odbytu. V současné ekonomické 

krizi bych doporučila společnosti Petr Molčík, aby se více zaměřila na prodej svých 

výrobků na zahraničních trzích. Společnost již působí na trhu na Slovensku a Polsku, 

doporučuji rozšíření těchto trhů o Maďarsko a další státy východní Evropy. Tento trh je 

stále nezaplněn, a zároveň nemá tak velké konkurenty. Rozšířením trhů je možné si 

zachovat ziskové marže a přidané hodnoty, aniž by si firma ublížila snížením poptávky. 

U trendu nákladů bych se snažila jejich vývoj ovlivnit do takové míry, aby byl  

přinejmenším přesně kopírován trend tržeb. Jak jsem již zmínila v historické dedukci, 

nadbytečné náklady jsou způsobeny zejména velkými mzdovými náklady. Je tedy nutné 

snížit počet zaměstnanců. Vzhledem k velkému přebytku časového fondu ve výrobě 

doporučuji strukturovat a snížit počet zaměstnanců minimálně o pět. Neboť pořízení 

nového lisovacího stroje snížilo časovou náročnost na lidskou práci, kterou však 

společnost zatím v počtu zaměstnanců nezakalkulovala. I přes velký nárůst odběrů 

materiálu má společnost sjednané stále stejné ceny na jejich odběr, proto navrhuji 

pokusit se upravit současné smlouvy s dodavateli, tak aby se snížila cenová hladina 

dodávaného materiálu. 

Při pohledu na trend vývoje přidané hodnoty není třeba nijak zvlášť zasahovat do 

fungování podniku. V nákladové části jsem již navrhla snížení počtu zaměstnanců, která 

tento trend ovlivní jen pozitivně. Dalším návrhem je rozšíření výrobního sortimentu, 

což je však nereálné, neboť již v současné době společnost Petr Molčík vyrábí nástavby 

a přívěsy na všechny nákladní automobily, které se na trzích, kde působí, objevují. 
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Zajistit největší změnu rentability ROE je možné pouze zvýšením přidané hodnoty, 

která může být způsobena zejména rozšířením své působnosti na další trhy. Pro zlepšení 

ukazatele ROA, stačí, aby se redukovaly vysoké zásoby ve formě materiálu a 

nedokončené výroby. V době ekonomické krize spousta podniků nakupuje polotovary a 

snaží se získat jiné dodavatele, kteří jim zajistí levnější výrobu. Proto bych dle mého 

názoru současnou krizi využila ve svůj prospěch a pokusila se alespoň 80% polotovarů 

prodat. Tímto krokem se sníží celková aktiva a dojde ke zvýšení ROA. Zlepšení 

ukazatele ROS pozitivně ovlivní již zmíněné snížení nákladů. 

Z pohledu doby obratu pohledávek není co doporučit pro její zlepšení. Situace se 

pozitivně obrátila, jakmile společnost Petr Molčík začala využívat služeb faktoringové 

společnosti. Proto doporučuji v tomto trendu pokračovat. 

Ukazatel EVA jen potvrzuje správnost výše zmíněných ukazatelů. Pokud společnost 

provede navržené změny, dá se počítat s rostoucím trendem EVA a docílení její kladné 

hodnoty. 

3.5.3 Opatření proti ekonomické krizi 

Spousta ukazatelů, a zejména EVA, byly ovlivněny současnou ekonomickou krizí, i 

přes to, že krize se projevila již v záři roku 2008, společnost stále nezavedla opatření, 

kterým by alespoň částečně minimalizovala dopad této krize. Snahou a cílem by mělo 

být, aby společnost vzniklou krizi přežila a udržela si stávající pozici na trhu, stejně tak 

i zachovat si současný obrat. 

Pro rok 2009 navrhuji tato opatření: 

• zastavení investic pro rok 2009, 

• zastavení poskytování půjček spřízněným společnostem, 

• zastavení pořizování strojů a zařízení prostřednictvím leasingu,  

• zastavení zvyšování mezd, naopak plošná redukce mezd o 10% u všech 

pracovníků, 

• redukce stavu zaměstnanců s cílem snížení nákladů, 
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• opětovná orientace na trhy se zemědělskými stroji, zpětné zavedení výroby 

traktorových přívěsů a návěsů, pro které má podnik v současné době 

nepoužívané výrobní stroje, 

• vstup na nové trhy,  

• zvýšení obchodních aktivit s cílem zvýšit tržní podíly na současných trzích,  

• vyvíjet tlak na dodavatele služeb a materiálů s cílem minimalizovat 

pořizovací náklady. 

3.5.4 Formulace nových cílů podniku 

Kromě výše uvedených opatření proti ekonomické krizi navrhuji tyto cíle: 

• rozšířit zprostředkovatelskou činnost o další typy nástaveb, 

• získat nové zakázky mimo stávající obor – automobilní průmysl, a to do 

průmyslu důlní těžba a lesnictví, 

• vstup na nové trhy:  

o východní Evropa, 

o Rusko – obrovský trh, s kontakty na centrály KEY odběratelů ( Renault, 

Volvo, MAN, Scania, Daf, Mercedes Benz, Iveco), 

o Německo – prestižní trh, vysoké ceny, blízkost k centrálám jednotlivých 

značek, prorazit ve společnosti MAN a splnit jejich požadavek na 

umístnění naší sklápěcí nástavby vedle jedničky na evropském trhu 

v centrále v prezentačním středisku, 

• založit strategii pro „Obchod bojující o každou zakázku“, 

• pozvednout výhodu produkce i nestandardních sklápěcích nástaveb, 

schopnost vyrobit kusovou zakázku dle přání zákazníka na rozdíl od 

velkosériových konkurentů bez flexibility k požadavkům trhu, 

• rozšířit podnikání o finanční činnost a spekulovat o změnu kurzu měny. 
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Závěr 

Matematické modelování je velkým pomocníkem při odhalování hrozeb podnikání. 

Největší význam má však pro podniky s dlouholetou tradicí, neboť při zpracování 

malého počtu dat by nemusel být přesný. Je nutné si však uvědomit, že veškeré 

modelované křivky jsou platné pouze za podmínky „ceteris paribus“, tedy za jinak 

nezměněných podmínek. Současná ekonomická krize negativně ovlivňuje všechny 

finanční ukazatele, což se nedá předem předvídat. Z modelu je však, při pohledu na 

jednotlivé diference, patrné, že nastal nějaký problém, který je potřeba akutně 

registrovat a reflektovat akutním vyřešením, a to zásahem do výrobního procesu. 

Společnost Petr Molčík má dlouholetou historii a velké zkušenosti se zahraničními trhy, 

na kterých se drží na předních příčkách prodeje. Podařilo se jí zatím přežít i vlastní 

ekonomickou krizi, což je ukazatelem její stability a síly. V současné době je však nutné 

se zaměřit na kroky, které nezajišťují maximální zisk, ale které pomohou si udržet své 

tržní podíly, a tím překonat krizi, tedy zvolit novou strategii. 

Je důležité si uvědomit, že jakékoliv chybné rozhodnutí může mít negativní efekt, ze 

kterého bude podnik velmi obtížně hledat cestu ven. Dne je potřebné se spoléhat samy 

na sebe, pomoc od jiného nelze očekávat s určitostí, a proto je nutné podnikat takové 

kroky, které se drží hesla: 

„DVAKRÁT MĚŘ, JEDNOU ŘEŽ!“ 
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Příloha č. 1 – Rozvaha firmy 

AKTIVA Řád   

b c 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

AKTIVA CELKEM 001 9 841 18 141 21 153 42 765 93 708 144 827 188 680 153 060

Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002                 

Stálá aktiva (Dlouhodobý majetek) 003 3 156 5 487 9 584 18 191 31 003 39 449 56 720 65 321

Dlouhodobý nehmotný majetek 004 0 0 0 0 0 0 133 7 953

Zřizovací výdaje 005                 

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006                 

Software 007             133 1 326

Ocenitelná práva 008                 

Goodwill 009                 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010                 

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011               6 627

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012                 

Dlouhodobý hmotný majetek 013 3 156 5 487 9 584 18 191 31 003 39 449 56 587 57 368

Pozemky 014 550 550 550 550 2 158 2 568 2 568 2 568

Stavby 015 1 905 4 473 8 729 17 455 8 119 30 180 41 303 41 464

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 278 238 169 106 709 6 011 6 525 6 700

Pěstitelské celky trvalých porostů 017                 

Základní stádo a tažná zvířata 018                 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 423 226 136 80       3

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020         20 090 690 3 730 4 021

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021         -73   2 461 2 612

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022                 

Dlouhodobý finanční majetek 023 0 0 0 0 0 0 0 0

Podíly v ovládanch a řízených osobách 024                 

Podíly v účetních jednotkách podstatným vlivem 025                 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly (vklady) 026                 

Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027                 

Jiný dlouhodobý finanční majetek 028                 

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029                 

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030                 

Oběžná aktiva 031 6 685 12 654 11 569 24 574 61 735 103 846 129 571 87 739

Zásoby 032 958 2 820 3 942 6 941 16 122 23 579 62 563 57 160

Materiál 033 719 1 845 2 560 4 147 14 022 21 110 40 769 26 206

Nedokončená výroba a polotovary 034 239 455 557 722 80 1 867 20 192 24 575

Výrobky 035   520 825 2 072 2 020 599 1 602 6 379

Zvířata 036                 

Zboží 037                 

Poskytnuté zálohy na zásoby 038           3     

Dlouhodobé pohledávky 039 135 243 198 630 0 0 0 0

Pohledávky z obchodních vztahů 040 135 243 198 630         

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041                 

Pohledávky - podstatný vliv 042                 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043                 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044                 



 

Dohadné účty aktivní 045                 

Jiné pohledávky 046                 

Odložená daňová pohledávka 047                 

Krátkodobé pohledávky 048 5 222 9 155 7 384 16 301 38 304 72 884 63 887 28 699

Pohledávky z obchodních vztahů 049 5 222 9 155 7 384 16 301 36 922 66 777 48 991 19 671

Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050                 

Pohledávky - podstatný vliv 051                 

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052                 

Sociální zabezpečení (a zdravotní pojištění) 053                 

Stát - daňové pohledávky 054         1 510 2 871 13 898 8 911

Krátkodobé poskytnuté zálohy 055         -128 46 756 25

Dohadné účty aktivní 056           215 204   

Jiné pohledávky 057           2 975 38 92

Krátkodobý finanční majetek 058 370 436 45 702 7 309 7 383 3 121 1 880

Peníze 059 45 212 45 371 800 1 384 2 396 1 658

Účty v bankách 060 325 224   331 6 509 5 999 725 222

Krátkodobé cenné papíry a podíly 061                 

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062                 

Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv 063 0 0 0 0 970 1 532 2 389 0

Časové rozlišení 064 0 0 0 0 970 1 532 2 389 0

Náklady příštích období 065         970 1 532 2 389   

Komplexní náklady příštích období 066                 

Příjmy příštích období 067                 

 
PASIVA Řád   

b c 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

PASIVA CELKEM 068 9 841 18 141 21 153 42 765 93 708 144 827 188 680 153 060

Vlastní kapitál 069 3 764 6 036 9 213 20 743 28 593 19 653 13 996 30 572

Základní kapitál 070 2 500 3 000 3 000 3 000 1 104 11 109 3 886 677

Základní kapitál 071 2 500 3 000 3 000 3 000 1 104 11 109 3 886 677

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 072                 

Změny základního kapitálu 073                 

Kapitálové fondy 074 0 0 0 0 0 0 0 0

Emisní ážio 075                 

Ostatní kapitálové fondy 076                 

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku (a závazků) 077                 

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 078                 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost. fondy ze zisku 079 25 85 149 180 0 0 0 0

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 080 25 85 149 180         

Statutární a ostatní fondy 081                 

Výsledek hospodaření minulých let 082 0 1 179 2 951 5 964 9 460 0 0 1 010

Nerozdělený zisk minulých let 083   1 179 2 951 5 964 9 460     1 010

Neuhrazená ztráta minulých let 084                 

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/- ) 085 1 239 1 772 3 113 11 599 18 029 8 544 10 110 28 885

Cizí zdroje 086 6 077 12 105 11 940 22 022 65 115 125 174 174 684 122 488

Rezervy 087 0 0 0 0 0 0 0 0

Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088                 

Rezerva na důchody a podobné závazky 089                 

Rezerva na daň z příjmů 090                 

Ostatní rezervy 091                 



 

Dlouhodobé závazky 092 0 0 0 155 -96 6 990 6 277 0

Závazky z obchodních vztahů 093         -96       

Závazky - ovládající a řídící osoba 094                 

Závazky - podstatný vliv 095                 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 096                 

Dlouhodobé přijaté zálohy 097                 

Emitované dluhopisy 098                 

Dlouhodobé směnky k úhradě 099                 

Dohadné účty pasivní 100                 

Jiné (dlouhodobé) závazky 101           2 280 1 567   

Odložený daňový závazek 102       155   4 710 4 710   

Krátkodobé závazky 103 3 577 8 305 7 185 18 621 45 350 74 407 127 081 100 364

Závazky z obchodních vztahů 104 2 653 5 588 5 782 16 777 39 400 68 193 100 207 59 628

Závazky - ovládající a řídící osoba 105                 

Závazky - podstatný vliv 106                 

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 107                 

Závazky k zaměstnancům 108 104 282 252 224 816 1 363 2 217 1 512

Závazky ze sociálního a zdravotního zabezpečení 109 715 1 120 865 1 448 460 526 4 832 4 884

Stát - daňové závazky a dotace 110 105 285 286 172 5 997 3 331 9 922 15 014

Krátkodobé přijaté zálohy 111         -1 306   11 3

Vydané dluhopisy 112                 

Dohadné účty pasivní 117           8     

Jiné závazky 114   1 030     -17 986 9 892 19 323

Bankovní úvěry a výpomoci 115 2 500 3 800 4 755 3 246 19 861 43 777 41 326 22 124

Bankovní úvěry dlouhodobé 116 2 500 3 800 4 174 3 246 5 361 6 687 10 971 22 124

Krátkodobé bankovní úvěry (Běžné bankovní úvěry) 117     581   14 500 16 149 29 482   

Krátkodobé finanční výpomoci 118           20 941 873   

Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv 119 0 0 0 0 0 0 0 0

Časové rozlišení 120 0 0 0 0 0 0 0 0

Výdaje příštích období 121                 

Výnosy příštích období 122                 



 

Příloha č. 2– Výkaz zisku a ztrát 

Označení TEXT Řád Rok 

a b c 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
  I.   Tržby za prodej zboží 001 121 126        1 962  

A.     Náklady vynaložené na prodané zboží 002  120    951   1 169  

  +   Obchodní marže 003 121 6 0 0 -951 0 793 0

  II.   Výkony 004 31 
412

37 
558

61 
174

103 
812 

163 
469 

229 
785 

392 
315

380 
692

    1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 005 31 
412

37 
558

61 
174

103 
812 

163 
469 

229 
384 

370 
197

366 
079

    2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby 006        367 19 
328 14 590

    3. Aktivace 007        34 2 790 23

B.     Výkonová spotřeba 008 26 
555

30 
592

50 
344

78 
940 

120 
181 

181 
986 

340 
722

317 
906

    1. Spotřeba materiálu a energie 009 21 
976

25 
638

39 
845

67 
494 

98 
571 

152 
630 

312 
518

289 
856

    2. Služby 010 4 
579 4 954 10 

499
11 

446 
21 

610 
29 

356 
28 

204 28 050

  +   Přidaná hodnota 011 4 
978 6 972 10 

830
24 

872 
42 

337 
47 

799 
52 

386 62 786

C.     Osobní náklady 012 2 
921 3 864 5 700 10 

301 
14 

344 
22 

925 
39 

253 42 139

    1. Mzdové náklady 013 1 
807 2 045 3 861 6 040 10 

272 
16 

461 
28 

442 30 428

    2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 014            

    3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 015 1 
114 1 819 1 839 4 261 3 848 5 959 10 

165 10 984

    4. Sociální náklady 016      224 505 646 727

D.     Daně a poplatky 017 25 26 44 74 647 217 454 350

E.     Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 018    692 719 4 497 4 072 5 289

  III.   Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 019 0 0 0 0 0 36 11 
612 17 076

    1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 020        36 30 17 076

    2. Tržby z prodeje materiálu 021          11 
582  

F.     Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu 022 0 0 0 0 2 945 60 0 2 080

    1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 023      2 945 60  2 080

    2. Prodaný materiál 024            

G.     Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 025          343  

  IV.   Ostatní provozní výnosy 026 179 110 202 832   86 
748 1 624  

H.     Ostatní provozní náklady 027 408 563 934 2 797 1 312 90 
876 3 887 3 121

  V.   Převod provozních výnosů 028            

I.     Převod provozních nákladů 029            

  *   Provozní hospodářský výsledek 030 1 
803 2 629 4 354 11 

840 
22 

370 
16 

008 
17 

613 26 883

  VI.   Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 031            

J.     Prodané cenné papíry a vklady 032            

  VII.   Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 033 0 0 0 0 0 0 0 0

    1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v 
účetních jednotkách pod podstatným vlivem 034            

    2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 035            

    3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 036            

  VIII.   Výnosy z krátkodobého finančního majetku 037            

K.     Náklady z finančního majetku 038            

  IX.   Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 039            



 

L.     Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 040            

M.     Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 041            

  X.   Výnosové úroky 042 4 12 2   11 76 105 15

N.     Nákladové úroky 043 30 124 123 83 314 1 621 2 058 1 993

  XI.   Ostatní finanční výnosy 044  13    285 2 018 5 137 6 724

O.     Ostatní finanční náklady 045 168 94 88 158 428 2 206 5 502 5 744

  XII.   Převod finančních výnosů 046            

P.     Převod finančních nákladů 047            

  *   Finanční výsledek hospodaření 048 -194 -193 -209 -241 -446 -1 
733 

-2 
318 -998

Q.     Daň z přijmu za běžnou činnost 049 0 0 1 038 0 3 893 5 731 5 185 8 490

    1. -splatná 050   1 038   3 893 5 731 5 185 8 490

    2. -odložená 051            

  **   Výsledek hospodaření za běžnou činnost 052 1 
609 2 436 3 107 11 

599 
18 

031 8 544 10 
110 17 395

  XIII.   Mimořádné výnosy 053  5 6         

R.     Mimořádné náklady 054 4 3          

S.     Daň z přijmu z mimořádné činnosti 055 0 0 0 0 0 0 0 0

    1. -splatná 056            

    2. -odložená 057            

  *   Mimořádný výsledek hospodaření 058 -4 2 6 0 0 0 0 0

T.     Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům 059            

  ***   Výsledek hospodaření za účetní období 060 1 
605 2 438 3 113 11 

599 
18 

031 8 544 10 
110 17 395

  ****   Výsledek hospodaření před zdaněním 061 1 
605 2 438 4 151 11 

599 
21 

924 
14 

275 
15 

295 25 885



 

Příloha č. 3– Optimální struktura výroby 
 



 

Příloha č. 4 – Výpočty v systému Maple 

Trend vývoje nákladů 

 

 

Graf : Vypočtené hodnoty celkových tržeb 
Zdroj: vlastní práce 

 

 

 

Graf : Funkce vývoje celkových nákladů 
Zdroj: vlastní práce 

 



 

 
Graf : Trend celkových nákladů 

Zdroj: vlastní práce 
 

 



 

 

 

 



 

Trend vývoje přidané hodnoty 

 

 

Graf : Vypočtené hodnoty přidané hodnoty 
Zdroj: vlastní práce 

 

 

 

Graf : Funkce vývoje přidané hodnoty 
Zdroj: vlastní práce 

 



 

 

 

Graf : Trend přidané hodnoty 
Zdroj: vlastní práce 

 

 



 

 

 



 

Trend vývoje ROE 

 

 

Graf : Vypočtené hodnoty ROE 
Zdroj: vlastní práce 

 

 

 

Graf : Funkce ROE 
Zdroj: vlastní práce 



 

 

 

Graf : Trend ROE 
Zdroj: vlastní práce 

 

 

 

 



 

 

 



 

Trend vývoje ROA 

 

 

Graf : Vypočtené hodnoty ROA 
Zdroj: vlastní práce 

 

 

 

Graf : Funkce ROA 
Zdroj: vlastní práce 



 

 

 

Graf : Trend ROA 
Zdroj: vlastní práce 

 



 

 



 

Trend vývoje ROS 

 

 

Graf : Vypočtené hodnoty ROS 
Zdroj: vlastní práce 

 

 

Graf : Funkce ROA 
Zdroj: vlastní práce 



 

 

 

Graf : Trend ROA 
Zdroj: vlastní práce 

 

 

 



 

 



 

Trend vývoje DOP 

 

 

Graf : Vypočtené hodnoty DOP 
Zdroj: vlastní práce 

 

 

 

Graf : Funkce DOP 
Zdroj: vlastní práce 



 

 

 

Graf : Funkce a naměřené hodnoty DOP 
Zdroj: vlastní práce 

 

 

Graf : Trend DOP 
Zdroj: vlastní práce 

 



 

 



 

Trend vývoje DOZ 

 

 

Graf : Vypočtené hodnoty DOZ 
Zdroj: vlastní práce 

 

 

 

Graf : Funkce DOZ 
Zdroj: vlastní práce 



 

 

 

Graf : Funkce a vypočtené hodnoty DOZ 
Zdroj: vlastní práce 

 

 

 

Graf : Trend DOZ 
Zdroj: vlastní práce 



 

 



 

Trend vývoje WACC 

 

 

Graf : Vypočtené hodnoty WACC 
Zdroj: vlastní práce 

 

 

 

Graf : Funkce WACC 
Zdroj: vlastní práce 

 



 

 

 

Graf : Trend WACC 
Zdroj: vlastní práce 

 

 



 

 



 

Trend vývoje EVA 

 

 

Graf : Vypočtené hodnoty EVA 
Zdroj: vlastní práce 

 

 

 

Graf : Funkce EVA 
Zdroj: vlastní práce 



 

 

 

Graf : Funkce a vypočtené hodnoty EVA 
Zdroj: vlastní práce 

 

 

 

 

Graf : Trend EVA 
Zdroj: vlastní práce 



 

 

 



 

 

 

 


