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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných ukazatelů společnosti 

FRONT s.r.o. za použití statistických metod. V teoretické části bude popsána základní 

problematika časových řad a vybraných ukazatelů finanční analýzy. V praktické části 

budou analyzovány účetní výkazy společnosti a pomocí metody časových řad a regresní 

analýzy bude predikován budoucí vývoj společnosti.  

 

ABSTRACT 

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

FRONT s.r.o. using statistical methods. The theoretical part will describe the basic 

problems of time series and selected indicators of financial analysis. In the practical part 

will be analyzed the financial statements of the company and using the method of time 

series and regression analysis will also predicted future development of the company. 
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ÚVOD 

V každé společnosti je velmi důležité mít co nejlépe vytyčené cíle, aby společnost 

prosperovala a dosahovala ekonomicky příznivých výsledků. Proto by finanční analýza 

měla být nedílnou součástí procesu tvorby strategií a výše zmíněných cílů společnosti. 

Při spojení finanční analýzy s implementací statistických metod je společnost schopna 

provést prognózu jejího budoucího vývoje. Samozřejmě budoucnost nelze nikdy 

predikovat s naprostou přesností, protože na budoucí vývoj působí řada faktorů, které se 

velmi rychle mění. Pokud ale zachováme určité standardní podmínky, lze s určitou 

přesností prognózovat hodnoty sledovaných ukazatelů finanční analýzy, kterých by 

měla společnost v budoucnosti dosáhnout.  

 

Ve své bakalářské práci se zaměřím na časové řady a regresní analýzu při hodnocení 

vybraných ukazatelů společnosti FRONT s.r.o. Jako podklad mi budou sloužit účetní 

výkazy společnosti za roky 2004 – 2013. Na základě těchto údajů získám přehled 

o jednotlivých ukazatelích za jednotlivé roky. Následně za pomoci časových řad 

a regresní analýzy predikuji budoucí hodnoty těchto vybraných ukazatelů. Dále 

doporučím oblasti, na které by se měla společnost zaměřit, aby obstála 

na konkurenčním trhu.   

 

Nejprve se ve své práci budu zabývat teoretickými poznatky z oblasti časových řad, 

regresní analýzy a vybraných ukazatelů, které spadají do finanční analýzy. Tyto 

poznatky budou tvořit základní východiska pro zpracování praktické části. V praktické 

části se pak zaměřím na analýzu historických dat, kde využiji časové řady a regresní 

analýzu a předpovím tak hodnoty ukazatelů pro následující dva roky. Na závěr 

předložím dílčí návrhy, které by měly přispět ke zlepšení finanční situace společnosti 

a sloužit jako podklad pro současné a budoucí rozhodování.  
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CÍLE PRÁCE, METODY A POSTUPY ZPRACOVÁNÍ 

Cíle práce 

Hlavním cílem bakalářské práce je souhrnné zhodnocení finančních ukazatelů a stavu 

společnosti a na základě aplikace statistických metod následně predikce budoucího 

vývoje vybraných ukazatelů. Toto zhodnocení pak bude sloužit jako podklad pro 

stanovení návrhů, které mají přispět ke zlepšení finanční situace společnosti. 

 

Metody a postupy zpracování 

V teoretické části budou nejdříve vysvětleny principy finanční analýzy, vybrané 

ukazatele, dále metody časových řad a regresní analýzy, které budou v práci použity. 

Praktická část je zaměřená na představení společnosti, jejího současného stavu 

a na analýzu vybraných ukazatelů vycházejících z teoretické části. Podkladem pro 

zpracování práce budou účetní výkazy společnosti za roky 2004 – 2013. Vývoj 

ukazatelů bude zpracován pomocí analýzy časových řad. Regresní analýza nám pomůže 

vyrovnat hodnoty časové řady a tím i provést predikci budoucího vývoje těchto 

ukazatelů. Závěrečná část práce bude obsahovat celkové shrnutí výsledků vybraných 

ukazatelů finanční analýzy a v návrhové části se pak zaměříme na konkrétní návrhy, 

které mohou přispět ke zlepšení finančního zdraví společnosti a k jejímu efektivnímu 

řízení.  

 

Součástí práce je vytvoření programu v MS Excel 2010 v jazyku Microsoft Visual Basic 

for Applications, který je přiložen na CD. Program na základě zadaných hodnot 

z účetních výkazů spočítá jednotlivé ukazatele finanční analýzy a výsledky zanese 

do grafu. Dále program jednotlivé časové řady vyrovná vhodnou regresní funkcí 

a rovněž výsledek zanese do grafu. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1.1 Finanční teorie 

1.1.1 Finanční analýza 

Pojem „finanční analýza“ můžeme definovat různými způsoby. Za nejvýstižnější 

definici se považuje ta, která popisuje finanční analýzu jako systematický rozbor 

získaných dat, která jsou obsažena především v účetních výkazech. Finanční analýzy 

zahrnují hodnocení firemní minulosti, současnosti a předpovídání budoucích finančních 

podmínek. (1) 

 

Hlavním cílem finanční analýzy je příprava podkladů pro kvalitní rozhodování 

o fungování podniku. Z pohledu finanční analýzy účetnictví předkládá do určité míry 

přesné hodnoty peněžních údajů, ty se však vztahují pouze k jednomu časovému 

okamžiku. Pro využití těchto dat pro hodnocení finančního zdraví podniku musí být tato 

data podrobena finanční analýze. (1) 

 

Zdroje informací pro finan ční analýzu 

Úspěšnost finanční analýzy podmiňuje kvalita informací. Mezi nejdůležitější zdroje 

těchto informací patří základní účetní výkazy: 

- rozvaha, 

- výkaz zisku a ztráty, 

- výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků (výkaz cash flow). (1, 2) 

 

Rozvaha zachycuje bilanční formou stav dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku (aktiva) a zdrojů jejich financování (pasiva) vždy k určitému datu. Rozvaha 

představuje základní přehled o majetku podniku ve statické podobě, tj. v okamžiku 

účetní závěrky. (1) 
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Výkaz zisku a ztráty je písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření 

za určité období. Zachycuje pohyb nákladů a výnosů, nikoliv však pohyb příjmů 

a výdajů. Na základě tohoto výkazu můžeme sledovat, jak jednotlivé položky výkazu 

zisku a ztráty ovlivňují výsledek hospodaření. (1) 

 

Výkaz cash flow je účetní výkaz, který srovnává bilanční formou zdroje tvorby 

peněžních prostředků (příjmy) s jejich užitím (výdaji) za určité období. Slouží 

k posouzení skutečné finanční situace. (1) 

 

Metody finanční analýzy 

Klasická finanční analýza obsahuje dvě navzájem propojené části: 

• kvalitativní (fundamentální) analýzu, 

• kvantitativní (technickou) analýzu. 

Finanční analýzu z hlediska času můžeme rozdělit na analýzu ex post, která je založena 

na retrospektivních datech, a na analýzu ex ante, která je orientována do budoucnosti. 

(3) 

 

Kvalitativní (fundamentální) analýza je zaměřena především na vyhodnocování 

kvalitativních údajů o podniku. Základní metodou analýzy je odborný odhad založený 

na zkušenostech odborníků. Do této analýzy se zahrnují i informace kvantitativní, 

závěry jsou však odvozeny bez použití algoritmizovaných postupů. (2, 3) 

 

Kvantitativní (technická) analýza zpracovává ekonomická data s použitím 

matematických, matematicko-statistických a dalších algoritmizovaných metod. 

Výsledky zpracování jsou kvantitativně, ale i kvalitativně vyhodnocovány. (2) 

 

Podle účelu, ke kterému analýza slouží, a podle dat, která používá, se rozlišuje: 

1. Analýza absolutních dat, 

2. Analýza rozdílových ukazatelů, 

3. Analýza poměrových ukazatelů, 

4. Analýza soustav ukazatelů. (3) 
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1.1.2 Analýza poměrových ukazatelů 

Poměrové ukazatele patří mezi nejčastěji používané rozborové postupy k účetním 

výkazům z hlediska využitelnosti i z hlediska jiných úrovní analýz. Vychází výhradně 

z údajů ze základních účetních výkazů. Poměrový ukazatel se vypočítá jako poměr 

jedné nebo několika účetních položek základních účetních výkazů k jiné položce nebo 

k jejich skupině. (1) 

 

Poměrové ukazatele se z hlediska zaměření člení na ukazatele likvidity, rentability, 

zadluženosti, aktivity, tržní hodnoty a cash flow. Ve svojí bakalářské práci se blíže 

zaměřím na první tři zmíněné ukazatele. (1) 

 

1.1.2.1 Ukazatele likvidity 

Tyto ukazatele charakterizují schopnost podniku dostát svým závazkům. Likviditu 

můžeme definovat jako souhrn všech potenciálně likvidních prostředků, které má 

podnik k dispozici pro úhradu svých splatných závazků. Na rozdíl od likvidity 

solventnost je definována jako připravenost hradit své dluhy, když nastala jejich 

splatnost. Podmínkou solventnosti je, aby podnik měl část majetku vázanou ve formě 

peněz nebo alespoň ve formě pohotově přeměnitelné v peníze). Podmínkou solventnosti 

je tedy likvidita. Nevýhodou ukazatelů likvidity je, že hodnotí likviditu podle zůstatku 

finančního (oběžného) majetku, ale ta ve větší míře závisí na budoucích cash flow. (3) 

 

Okamžitá likvidita 

 

����ž��á	
�������� = �������é	�������í	�����ř����
�� ��	�	���!ž"�� 	���������í . (1.1) 

  

Bývá označována jako likvidita 1. stupně. Vstupují do ní nejlikvidnější položky 

z rozvahy. Jako pohotové platební prostředky si můžeme představit sumu peněz 

na běžném účtu, na jiných účtech či v pokladně, volně obchodovatelné cenné papíry 

a šeky. Jinými slovy se jedná o finanční majetek. Krátkodobými dluhy rozumíme 

i běžné bankovní úvěry a krátkodobé bankovní finanční výpomoci, které jsou v rozvaze 
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uvedeny jako krátkodobé závazky v rámci bankovních úvěrů a výpomocí. 

Doporučovaná hodnota okamžité likvidity pro ČR se pohybuje v rozmezí 0,2 – 0,6. (1) 

 

Pohotová likvidita 

 

#$ℎ$�$�á	
�������� = (��ěž�á	���"��()á����)
��á������é	�� �� . (1.2) 

  

Pro pohotovou likviditu neboli likviditu 2. stupně platí, že by čitatel měl být stejný jako 

jmenovatel. Tedy poměr 1:1, případně až 1,5:1. V případě poměru 1:1 by se podnik byl 

schopen vyrovnat se svými závazky, aniž by musel odprodat své zásoby. (1) 

 

Běžná likvidita 

 

+ěž,á	
�������� = ��ěž�á	���"��
��á������é	�� ��. (1.3) 

  

Běžná likvidita je nazývána také jako likvidita 3. stupně. Značí, kolikrát pokrývají 

oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku nebo také kolika jednotkami oběžných aktiv 

je kryta jedna jednotka krátkodobých závazků. Vypovídá o tom, jak by byl podnik 

schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá oběžná aktiva v daném 

okamžiku na hotovost. Standardní hodnota pro běžnou likviditu se pohybuje v rozmezí 

1,5 – 2,5. (1) 

 

1.1.2.2 Ukazatele rentability 

Rentabilita, jinými slovy výnosnost vloženého kapitálu je měřítkem schopnosti podniku 

vytvářet nové zdroje, dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu. Při výpočtu 

těchto ukazatelů vycházíme především z výkazu zisku a ztráty a z rozvahy. Ukazatel 

rentability slouží k hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti. V časové řadě by 

ukazatele rentability měly mít obecně rostoucí tendenci. Rentabilita je obecně 

vyjadřována poměrem zisku k částce vloženého kapitálu. (1) 
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K výpočtu rentability jsou nejvíce používány tyto ukazatele: 

Ukazatel rentability vloženého kapitálu (ROI) 

 

-�. = �����)�í	�ý������	�������ř��í	(0123)
4�����ý	���"�á� . (1.4) 

  

Ukazatel nebere v potaz daň, ani úroky. Je vhodný pro srovnání podniků s různým 

daňovým prostředím a rozdílným úrokovým zatížením. (1) 

 

Ukazatel rentability celkových vložených aktiv (ROA) 

 

-�5 = ������ář��ý	�ý������	��	)���ě�í	(063)
4�����á	���"�� . (1.5) 

  

Tento ukazatel je nezávislý na charakteru zdrojů financování. Poměřuje zisk 

s celkovými aktivy investovanými do podnikání. (1, 3) 

 

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 

 

-�7 = ������ář��ý	�ý������	��	)���ě�í	(063)
������í	���"�á� . (1.6) 

  

Rentabilita vlastního kapitálu je pro vlastníky podniku klíčovým kritériem hodnocení 

úspěšnosti jejich investic. (2) 

 

Rentabilita tržeb (ROS) 

 

-�8 = ������ář��ý	�ý������	��	)���ě�í	(063)
��ž�� . (1.7) 

  

Tento ukazatel vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni tržeb. 

Jinými slovy kolik dokáže podnik vyprodukovat efektu na 1 Kč tržeb. Tomuto ukazateli 

se v praxi někdy také říká ziskové rozpětí a slouží k vyjádření ziskové marže. (1) 
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1.1.2.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vyčíslují, jak efektivně podnik hospodaří se svými aktivy. Pokud jich 

bude mít více, než je účelné, způsobí to podniku vznik zbytečných nákladů a tím i nízký 

zisk. Má-li jich naopak nedostatek, musí se vzdávat potenciálně výhodných 

podnikatelských příležitostí a tím opět přichází o výnosy, které by tímto mohl podnik 

získat. Tyto ukazatele se obvykle uvádějí jako ukazatele vyjadřující vázanost kapitálu 

ve vybraných položkách aktiv a pasiv, obratovost aktiv nebo dobu obratu aktiv. (3) 

 

Obrat celkových aktiv 

Udává, kolikrát se aktiva obrátí za daný časový interval, zpravidla za rok. (3) 

 

�9:��	;<
�$�ý;ℎ	����� = ��ž��
4�����á	���"��. (1.8) 

  

Obrat stálých aktiv 

Používá se při rozhodování, zda pořídit další produkční dlouhodobý majetek či nikoliv. 

(3) 

 

�9:��	=�á
ý;ℎ	����� = ��ž��
��á�á	���"��. (1.9) 

  

Doba obratu zásob 

Udává poměrný počet dní, kolik uplyne od nákupu zásob až po jejich spotřebu. (3) 

 

>$9�	$9:��?	@á=$9 = )á����
��ž�� ∙ 360. (1.10) 

  

Doba obratu pohledávek 

Vyjadřuje průměrný počet dní, během kterých je inkaso peněz za každodenní tržby 

drženo v podobě pohledávek. (3) 

 

>$9�	$9:��?	E$ℎ
<�á�<� = ������á���
��ž�� ∙ 360. (1.11) 
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Doba obratu závazků 

Zachycuje průměrnou dobu odkladu plateb. Jinými slovy za jaký čas podnik uhradí své 

závazky. (3) 

 

>$9�	$9:��?	@á��@�ů = )á��)��
��ž�� ∙ 360. (1.12) 

  

1.1.2.4 Ukazatele zadluženosti 

Tyto ukazatele udávají vztah mezi cizíma a vlastními zdroji financování podniku. Cílem 

analýzy zadluženosti je hledání optimálního vztahu mezi vlastním a cizím kapitálem. 

Většina ukazatelů zadluženosti čerpá údaje právě z rozvahy. (1, 3) 

 

K analýze zadluženosti slouží mnoho ukazatelů, patří sem např.: 

Celková zadluženost 

 

G<
�$�á	@��
?ž<,$=� = 4")í	���"�á�
4�����á	���"��. (1.13) 

  

Platí, že čím je větší podíl vlastního kapitálu, tím je větší bezpečnostní polštář proti 

ztrátám věřitelů v případě likvidace. Věřitelé preferují nízký ukazatel zadluženosti. 

Naopak vlastníci uvítají raději větší finanční páku, aby znásobili svoje výnosy. (3) 

 

Koeficient samofinancování 

 

H$<I�;�<,�	=��$I�,�,;$�á,í = ������í	���"�á�
4�����á	���"��. (1.14) 

  

Tento ukazatel je doplňkem k ukazateli celkové zadluženosti. Jejich součet by měl dát 

přibližně 1. Oba tyto ukazatele informují o finanční struktuře podniku. (1, 3) 
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Úrokové krytí 

 

Ú:$�$�é	�:K�í = 0123
�á������é	ú����. (1.15) 

  

Ukazatel úrokového krytí udává, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Ukazuje, jak velký je 

bezpečnostní polštář pro věřitele. Za doporučenou hodnotu je označován trojnásobek 

a více. Tyto hodnoty jsou doporučovány zejména proto, že je potřeba myslet na to, že 

po zaplacení úroků z dluhového financování by měl zůstat dostatečně velký efekt pro 

akcionáře. (1) 

 

1.1.3 Analýza soustav ukazatelů 

Finanční situaci podniku lze analyzovat pomocí značného počtu rozdílových 

a poměrových ukazatelů. Nevýhodou těchto ukazatelů je však omezená vypovídací 

schopnost, jelikož jednotlivé ukazatele charakterizují pouze určitý úsek činnosti 

podniku. Právě proto se vytváří soustavy ukazatelů označované jako analytické systémy 

nebo modely finanční analýzy. Čím větší počet ukazatelů máme v souboru, tím 

detailnější zobrazení finančně-ekonomické situace podniku získáme. Zároveň ale velký 

počet ukazatelů ztěžuje orientaci a následně výsledné hodnocení podniku. (3) 

 

Techniky vytváření soustav ukazatelů můžeme rozdělit do dvou základních skupin: 

1. Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů, u kterých existuje 

matematická provázanost. Patří sem pyramidové soustavy, jejichž podstatou je 

stále podrobnější rozklad ukazatele, představující vrchol pyramidy. Tyto 

rozklady jsou často prezentovány v grafické podobě. 

2. Účelově vybrané skupiny ukazatelů, u nichž je cílem kvalitně diagnostikovat 

finanční situaci firmy a na základě jednočíselné charakteristiky předpovědět její 

další vývoj: 
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• bankrotní modely odpovídají na otázku, zda podnik do určité doby 

zbankrotuje. Do této skupiny patří např.: 

- Altmanovo Z-skóre, 

- Tafflerův model, 

- model IN – Index důvěryhodnosti, 

• bonitní modely se snaží bodovým hodnocením stanovit bonitu 

hodnoceného podniku a zařadit firmu z finančního hlediska při 

mezifiremním srovnání. Patří sem např.: 

- soustava bilančních analýz podle Rudolfa Douchy 

- Tamariho model, 

- Kralickův Quicktest, 

- modifikovaný Quicktest. (1) 

 

1.1.3.1 Soustavy účelově vybraných ukazatelů 

Soustavy účelově vybraných ukazatelů představují celkovou charakteristiku finančně 

ekonomické situace podniku a jeho výkonnosti vyjádřenou jedním číslem. Jak již bylo 

výše zmíněno, patří sem bankrotní a bonitní modely. Bankrotní modely charakterizují 

schopnost firmy dostát svým závazkům a jsou tedy důležité zejména pro věřitele. 

Bonitní modely by měly odrážet kvalitu firmy podle její výkonnosti, jsou orientovány 

na vlastníky a investory. (4) 

 

Altmanovo Z-skóre 

Tento bankrotní model byl publikován v roce 1968 profesorem E. I. Altmanem. 

Vychází z diskriminační analýzy uskutečněné na vzorku údajů podniků, které 

ve sledovaném období prosperovaly nebo později zbankrotovaly. Na základě toho 

vznikl model, který má za cíl odlišit podniky s velkou pravděpodobností úpadku 

od podniků, kterým toto nebezpečí nehrozí. (2) 

 

Poslední verze Altmanova Z-skóre (nazvaná ZETA) vychází z pěti poměrových 

ukazatelů: 

 

M = 0,717QR + 0,847QV + 3,107QW + �, 42QY + 0,998Q[. (1.16) 
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Platí: 

QR = čistý pracovní kapitál/aktiva celkem; 

QV = nerozdělený zisk minulých let/aktiva celkem; 

QW = EBIT/aktiva celkem; 

QY = tržní (účetní) hodnota vlastního jmění/účetní hodnota celkových závazků; 

Q[ = tržby/aktiva celkem. 

 

Hodnota koeficientu M třídí podniky do tří skupin: 

- M < 1,2   pásmo bankrotu, 

- 1,2 < M < 2,9  pásmo zvané šedá zóna, 

- M > 2,9  pásmo prosperity. 

 

Altmanův model relativně dobře předvídá bankrot podniku na 2 roky dopředu, 

s pravděpodobností zhruba 70 % na dobu budoucích pěti let. (4) 

 

Model IN – Index důvěryhodnosti 

První model IN95 vznikl v roce 1995 a jeho autory jsou manželé Neumaierovy. Snahou 

modelu IN je vyhodnotit finanční zdraví českých firem v českém prostředí. Jedná se 

o výsledek analýzy 24 významných matematicko-statistických modelů podnikového 

hodnocení a praktické zkušenosti z analýz více než jednoho tisíce českých firem. (1, 4) 

 

Postupně byly vytvořeny modely IN95, IN99, IN01 a poslední IN05, který má 

následující tvar: 

 

.\05 = 0,13 ∙ 5 + 0,04 ∙ + + 3,97 ∙ G + 0,21 ∙ > + 0,09 ∙ 7. (1.17) 

 

Platí: 

5 = aktiva/cizí kapitál; 

+ = EBIT/nákladové úroky; 

G = EBIT/celková aktiva; 

> = celkové výnosy/celková aktiva; 
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7 = oběžná aktiva/(krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci). (3) 

 

Klasifikace podniků: 

- .\ > 1,6  uspokojivá finanční situace, 

- 0,9 < .\ ≤ 1,6  šedá zóna, 

- .\ ≤ 0,9  firma je ohrožena vážnými finančními problémy. (3) 

 

Ověření indexu na tisících českých firem ukázalo dobrou vypovídací schopnost pro 

odhad finanční tísně, a to s úspěšností více než 70 %. (4) 

 

1.2 Statistická teorie 

1.2.1 Definování základních pojmů 

Časovou řadu můžeme definovat jako posloupnost věcně a prostorově srovnatelných 

pozorování dat. Tato data jsou jednoznačně chronologicky uspořádána v čase. Analýzu 

časových řad považujeme za soubor metod, které slouží k popisu těchto řad a případně 

i k prognóze jejich budoucího chování. Chronologicky uspořádaná data jsou využívána 

v nejrůznějších oblastech, jako je například fyzika, biologie, ekonomie apod. (5) 

 

1.2.2 Členění časových řad 

Mezi základní druhy časových řad ekonomických ukazatelů patří zejména časové řady 

intervalové a časové řady okamžikové. (5) 

 

Intervalové časové řady 

V těchto časových řadách ukazatele charakterizují kolik jevů, věcí, události apod. 

vzniklo nebo zaniklo v určitém časovém intervalu. K časovým řadám tohoto typu 

ve výrobním podniku patří např. roční tržba za prodané výrobky. Na rozdíl 

od okamžikových časových řad údaje intervalových časových řad lze sčítat a tím lze 

vytvořit součty za více období. Při zpracování těchto časových řad je nutné přihlédnout 

k tomu, zda délka časových intervalů, v nichž se hodnoty měří, je stejná nebo rozdílná. 

Rozdílná délka intervalů pak ovlivňuje hodnoty intervalových časových řad a tím 

zkresluje jejich vývoj. (6) 
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Okamžikové časové řady 

Časové řady ukazatelů charakterizující kolik jevů, věcí, událostí apod. existuje 

v určitém okamžiku, nazýváme řadami okamžikovými. Ve výrobním podniku 

považujeme za časové řady tohoto typu např. počet zaměstnanců podniku, určovaný 

např. ke konci roku. Sčítání údajů okamžikových řad nemá reálnou interpretaci. (6) 

 

Grafické znázorňování 

Pokud chceme časovou řadu graficky znázornit, je nutno rozlišovat, o jaký typ časové 

řady se jedná, protože pro každý z těchto dvou typů časových řad se používá jiný 

způsob grafického znázorňování. (6) 

 

Intervalové řady lze graficky znázorňovat třemi způsoby: 

- sloupkovými grafy, pro které je typické znázorňování obdélníky, jejichž 

základny jsou rovny délkám intervalů a výšky jsou rovné hodnotám časové řady 

v příslušném intervalu;  

- hůlkovými grafy, u kterých se jednotlivé hodnoty časové řady vynášejí 

ve středech příslušných intervalů jako úsečky; 

- spojnicovými grafy, kde jednotlivé hodnoty časové řady jsou vyneseny 

ve středech příslušných intervalů jako body a ty jsou spojeny úsečkami. 

Pro okamžikové řady využíváme výhradně spojnicové grafy. (6) 

 

1.2.3 Charakteristiky časových řad 

Uvažujme časovou řadu okamžikového resp. intervalového ukazatele, jejíž hodnoty 

v časových okamžicích resp. intervalech �", kde � = 1, 2, … , ,, označíme K". 
Předpokládejme, že tyto hodnoty jsou kladné. Dále předpokládejme, že intervaly mezi 

sousedními časovými okamžiky resp. středy časových intervalů jsou stejně dlouhé. 

Pokud by tyto předpoklady nebyly splněny, výpočet těchto charakteristik by byl 

obtížnější. (6) 
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Průměr intervalové řady 

Průměr intervalové řady se označuje jako K_ a počítá se jako aritmetický průměr hodnot 

časové řady v jednotlivých intervalech. Popisuje ho vzorec: 

 

K_ = R
�∑ K"�"aR . (1.18) 

 

Průměr okamžikové řady 

Tento průměr se nazývá chronologickým průměrem a je také označen K_. Pokud by 

vzdálenost mezi jednotlivými časovými okamžiky �R, �V, … , ��, v nichž jsou hodnoty 

této časové řady zadány, jsou stejně dlouhé, mluvíme o neváženém chronologickém 

průměru. Ten je dán vzorcem: 

 

K_ = R
�(R b�cV + ∑ K" + �d

V
�(R"aV e. (1.19) 

 

První diference  

První diference jsou nejjednodušší charakteristikou popisu vývoje časové řady. 

Označujeme je	R�"(K) a vypočítáme je jako rozdíl dvou po sobě jdoucích hodnot časové 

řady: 

 

	R�"(K) = K" − K"(R, kde � = 2, 3, … , ,. (1.20) 

 

První diference vyjadřuje, o kolik se změnila hodnota časové řady v určitém okamžiku 

resp. období oproti určitému okamžiku resp. období bezprostředně předcházejícímu. Při 

zjištění, že první diference kolísají kolem konstanty, můžeme říci, že sledovaná časová 

řada má lineární trend. Její vývoj lze tedy popsat přímkou. 

 

Průměr prvních diferencí 

Z prvních diferencí určíme průměr prvních diferencí, který značíme 	R�(K)________. Vyjadřuje, 

o kolik se průměrně změnila hodnota časové řady za jednotkový časový interval.  

 

  



26 
 

K výpočtu použijeme vzorec: 

 

	R�(K)________ = R
�(R∑ 	R�"(K)�"aV = �d(�c

�(R . 

 
(1.21) 

Koeficient růstu 

Koeficient růstu charakterizuje rychlost růstu nebo poklesu hodnot časové řady. 

Značíme ho �"(K) a počítáme ho jako poměr dvou po sobě jdoucích hodnot časové řady 

pomocí vzorce: 

 

�"(K) = �g
�ghc, kde � = 2, 3, … , ,. (1.22) 

 

Koeficient růstu nám vyjadřuje, kolikrát se zvýšila hodnota časové řady v určitém 

okamžiku resp. období oproti určitému okamžiku resp. období bezprostředně 

předcházejícímu. Pokud kolísají koeficienty růstu kolem konstanty, usuzujeme, že trend 

ve vývoji časové řady lze vystihnout exponenciální funkcí. 

 

Průměrný koeficient růstu 

Průměrný koeficient růstu určujeme z koeficientů růstu. Značíme ho �(K)______. Vyjadřuje 

průměrnou změnu koeficientů růstu za jednotkový časový interval. Počítáme ho jako 

geometrický průměr podle vzorce: 

 

�(K)______ = i∏ �"(K)�"aVdhc = k�d
�c

dhc . 

 

(1.23) 

U vzorce pro průměr prvních diferencí resp. vzorce pro průměrný koeficient růstu je 

patrné, že tyto charakteristiky závisí na první a poslední hodnotě ukazatele časové řady. 

Interpretace těchto charakteristik má proto smysl pouze tehdy, pokud má časová řada 

v podstatě monotónní vývoj. Pokud se však uvnitř zkoumaného intervalu střídá růst 

s poklesem, pak tyto charakteristiky nemají příliš velkou informační hodnotu. (6) 
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1.2.4 Přístupy k modelování časových řad 

K jednorozměrnému modelu, který je tradičním výchozím principem modelování 

časových řad, přistupujeme trojím způsobem pomocí: 

• klasického modelu, ve kterém jde pouze o popis forem pohybu. Časovou řadu 

dokomponuje na složku trendovou, sezónní, cyklickou a náhodnou. 

• Boxovy-Jenkinsovy metodologie, kde jádro pozornosti při konstrukci modelu 

časové řady je právě náhodná složka, která může být tvořena korelovanými 

náhodnými veličinami.  

• spektrální analýzy, která považuje časovou řadu jako směs sinusovek 

a kosinusovek o rozličných amplitudách a frekvencích. 

Ve své bakalářské práci budu přistupovat k modelování časových řad pomocí 

klasického modelu, se kterým budu dále pracovat v analytické části. (5) 

 

1.2.5 Dekompozice časových řad 

Cílem rozkladu, tzv. dekompozice časové řady je snadnější zjištění zákonitosti 

v chování řady než v původní nerozložené řadě. (6) 

  

Časové řady především z ekonomické praxe lze rozložit na několik složek. Jsou to: 

• Trend l", který odráží dlouhodobý vývoj sledovaného ukazatele v průměrném 

chování časové řady. Vzniká v důsledku působení sil, které systematicky působí 

ve stejném směru.  

• Sezónní složka 8" zachycuje periodické změny v časové řadě, které se odehrávají 

během jednoho kalendářního roku a každoročně se opakují.  

• Cyklická složka G" je považována za nejspornější složku časové řady. Někteří 

autoři hovoří spíše o fluktuacích okolo trendu, v nichž se střídá fáze růstu s fází 

poklesu. Délka jednotlivých cyklů stejně jako intenzita jednotlivých fází 

cyklického průběhu je obvykle proměnlivá. 

• Náhodná složka <" zbývá v časové řadě po odstranění trendu, sezónní i cyklické 

složky. Tvoří ji náhodné pohyby v průběhu časové řady, které nemají 

rozpoznatelný charakter. Pokrývá také chyby v měření údajů časové řady. (6, 7) 
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Časovou řadu si lze představit jako trend, na který jsou nabaleny periodické složky 

a bílý šum. Vlastní rozklad může být dvojího typu: 

 

Aditivní dekompozice 

 

K" = l" + G" + 8" + <", kde � = 1, 2, … , ,. (1.24) 

 

Multiplikativní dekompozice (7) 

 

K" = l"G"8"<", kde � = 1, 2, … , ,. (1.25) 

 

1.2.6 Regresní analýza 

Hlavní úlohou regresní analýzy je vystihnout pomocí regresní funkce na základě 

znalosti dvojic empirických hodnot m" a K" průběh závislosti mezi oběma proměnnými. 

Díky tomu můžeme provádět odhad hodnot závisle (vysvětlované) proměnné 

K na základě zvolených hodnot nezávisle (vysvětlující) proměnné m. (5) 

 

Regresní funkce n(m;	pR, pV, … , p�) je funkcí proměnné m a obsahuje neznámé 

parametry, které označujeme pR, pV, … , p�, kde E ≥ 1, které nazýváme regresními 

koeficienty. Po určení funkce n(m) pro zadaná data můžeme říci, že jsme tato data 

vyrovnali regresní funkcí. (6) 

 

Cílem regresní analýzy je zvolit pro m", K", � = 1, 2, … , ,, vhodnou funkci 

n(m;	pR, pV, … , p�) a odhadnout její koeficienty tak, aby vyrovnání hodnot K" bylo co 

nejlepší. (6) 

 

Při určování regresní funkce je nutné zvolit takový typ regresní funkce, který nejlépe 

vystihne danou závislost. Volba regresní funkce patří mezi nejdůležitější úkoly celé 

regresní analýzy, protože na základě správnosti volby regresní funkce se odvíjí 

úspěšnost prováděných regresních odhadů. (5) 
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1.2.6.1 Regresní přímka 

Za nejjednodušší a nejčastěji používaný typ regresní funkce je regresní přímka ve tvaru: 

 

n(m) = pR + pVm. (1.26) 

  

K určení odhadu koeficientů pR a pV regresní přímky pro zadané dvojice (m", K") 
označených jako 9R a 9V použijeme metodu nejmenších čtverců, aby toto určení bylo 

v jistém slova smyslu co „nejlepší“. Za „nejlepší“ považujeme koeficienty 9R a 9V, 
minimalizující funkci 8(9R, 9V), která vypadá následovně: 

 

8(9R, 9V) = ∑ (K" − 9R − 9Vm")V�"aR . (1.27) 

  

Hledané odhady 9R a 9V koeficientů pR a pV regresní přímky pro zadané dvojice (m", K") 
zjistíme pomocí výpočtu první parciální derivace funkce 8(9R, 9V) podle proměnných 

9R, resp. 9V a získané parciální derivace položíme rovny nule. Po jejich úpravě pak 

dostaneme soustavu normálních rovnic: 

 

, ∙ 9R + ∑ m" ∙ 9V = ∑ K"�"aR�"aR , 

∑ m" ∙ 9R + ∑ m"V ∙ 9V = ∑ m"K"�"aR�"aR�"aR . 
(1.28) 

  

Ze soustavy normálních rovnic pak vypočítáme koeficienty 9R a 9V buď pomocí metod 

pro řešení soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých, nebo pomocí vzorců: 

 

9V = r sg�g(�s̅�_d
guc
∑ sgv(�s̅vdguc

, 

9R = K_ − 9Vm̅. 

(1.29) 

  

m̅ a K_ jsou výběrové průměry, pro které platí: 

 

m̅ = R
�∑ m"�"aR , 

K_ = R
�∑ K"�"aR . 

(1.30) 
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Odhad regresní přímky je tedy dán předpisem: (6) 

 

n̂(m) = 9R + 9Vm. (1.31) 

  

1.2.6.2 Další typy regresních funkcí 

Díky snadné a zřejmé interpretaci parametrů se lineární regresní funkce považuje 

za nejjednodušší typ. 

 

Parabolická regrese 

 

n(m) = pR + pVm + pWmV. (1.32) 

  

Hyperbolická regrese 

 

n(m) = pR + xv
s . (1.33) 

  

Logaritmická regrese 

 

n(m) = pR + pV log	m. (1.34) 

  

1.2.6.3 Nelineární regresní modely 

U výše uvedených regresních modelů jsme předpokládali, že zvolená regresní funkce je 

vyjádřena lineární kombinací regresních koeficientů a známých funkcí, které jsou 

na těchto koeficientech nezávislé. U nelineárních regresních modelů není tento 

předpoklad splněn. Jako příklad zde můžeme uvést mocninnou nebo exponenciální 

funkci, kterou vyjádříme pomocí následujících vzorců: (6) 

 

n(m) = pRmxv, n(m) = pR<xvs. (1.35) 
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Linearizovatelné funkce 

Pokud vhodnou transformací dostaneme funkci, která na svých regresních koeficientech 

závisí lineárně, můžeme říci, že nelineární regresní funkce n(m, p) je linearizovatelná. 

Pro zjištění regresních koeficientů a dalších charakteristik této funkce můžeme použít 

buď regresní přímku, nebo klasický lineární model. Dále pak zpětnou transformací 

ze získaných výsledků získáme odhady koeficientů a dalších charakteristik pro 

nelineární model. (6) 

 

Speciální nelinearizované funkce 

Mezi speciální nelinearizované funkce používané především v časových řadách 

popisujících ekonomické děje patří modifikovaný exponenciální trend, logistický trend 

a Gompertzova křivka.  

 

Modifikovaný exponenciální trend se používá v případech, kdy je regresní funkce shora 

resp. zdola ohraničená. Je zadán předpisem: 

 

n(m) = pR + pVpWs. (1.36) 

  

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

symetrické kolem inflexního bodu. Každá tato S-křivka vymezuje na časové ose pět 

základních fází ekonomického cyklu. Řídí se předpisem: 

 

n(m) = R
xcyxvxz{. (1.37) 

  

Gompertzova křivka má inflexi a je shora i zdola ohraničená. Patří mezi tzv. S-křivky, 

které jsou nesymetrické kolem inflexního bodu, kde většina jejích hodnot leží až 

za jejím inflexním bodem. Je dána předpisem: 

 

n(m) = <xcyxvxz{. (1.38) 
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Odhady 9R, 9V, 9W koeficientů pR, pV, pW modifikovaného exponenciálního trendu 

 

9W = b|z(|v|v(|ce
R/!�

, (1.39) 

  

9V = (8V − 8R) �z~(R
�z{c(�z�~(R)v, (1.40) 

  

9R = R
! b8R − 9V9Wsc R(�z

�~
R(�z~ e. (1.41) 

  

Výrazy 8R, 8V a 8W jsou součty, které vypočítáme pomocí vzorců: 

 

8R = ∑ K"!"aR , (1.42) 

  

8V = ∑ K"V!"a!yR , (1.43) 

  

8W = ∑ K"W!"aV!yR . (1.44) 

  

Vzorce (1.21) až (1.26) platí za předpokladů: 

- Zadaný počet , dvojic hodnot (m", K"), � = 1, 2, … , ,, je dělitelný třemi (tj. 

, = 3�, kde � je přirozené číslo), data lze tedy rozdělit do tří skupin o stejném 

počtu � prvků. Pokud tento požadavek není splněn, vynechá se příslušný počet 

buď počátečních, nebo koncových dat. 

- Hodnoty m" jsou zadány v ekvidistantních krocích, majících délku ℎ > 0, tj. 

m" = mR + (� − 1)ℎ. (6) 

 

1.2.6.4 Kvalita stanovené regresní funkce 

K posouzení kvality stanovené regresní funkce provádíme výpočet charakteristik 

těsnosti, jako jsou koeficienty a indexy korelace a determinace. Jednak zjišťujeme, jak 

„těsně“ zvolená regresní funkce k zadaným datům přiléhá, dále jak „dobře“ zvolená 

regresní funkce předpokládanou funkční závislost mezi závisle a nezávisle proměnnou 

vystihuje. (6, 7) 
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Vhodnou charakteristikou k posouzení vhodnosti zvolené regresní funkce je tzv. index 

determinace. Označujeme ho .V a je vyjádřen vzorcem: (6) 

 

.V = 1 − ∑ (K" − n̂")V�"aR /∑ (K" − K_)V�"aR . (1.45) 

  

Index determinace nabude hodnoty 1 v případě funkční závislosti, naopak nabude 

hodnotu 0 v případě nezávislosti. Čím více se blíží1, tím považujeme závislost 

za silnější, a tedy dobře vystiženou regresní funkcí. Vynásobený indexu determinace 

stem udává relativně v % tu část rozptylu závisle proměnné K, kterou se podařilo 

vysvětlit použitou regresní funkcí. (5) 
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2 ANALÝZA SOU ČASNÉ SITUACE 

Kapitola s názvem analýza současné situace se skládá hned z několika částí. Nejdříve 

bude představena společnost, pro kterou je bakalářská práce vytvořena. V další části 

nalezneme výpočet vybraných ukazatelů. Souhrnné výsledky těchto ukazatelů 

přikládám v příloze č. 5 a 6. Statistická analýza je zaměřena vždy na minimálně jeden 

ukazatel z vybrané skupiny ukazatelů. Další část obsahuje celkové shrnutí situace 

v analyzované společnosti. Na závěr je společnosti předán program, který slouží 

k výpočtu vybraných ukazatelů finanční analýzy a také pomůže vyrovnat časové řady 

a následně i vyjádřit predikci budoucích hodnot. 

 

2.1 Představení společnosti 

Tato část obsahuje představení obchodní společnosti, která je pak následně 

analyzována. Nejdříve jsou popsány základní údaje o společnosti, dále stručná historie 

a předmět podnikání. 

 

2.1.1 Základní údaje o společnosti 

Obchodní firma:  FRONT s.r.o.  

Sídlo:    Volyně, Náměstí Svobody 12, PSČ 387 01 

Identifikační číslo:  606 46 381 

Datum zápisu do OR:  31. srpna 1994 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Základní kapitál:  100 000 Kč  

Statutární orgán:  Ondřej Jánský, Petr Jánský (9) 

     

 
Obrázek 1: Logo společnosti FRONT s.r.o.  

Zdroj: (10) 
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2.1.2 Historie 

Společnost s ručením omezeným byla založena dne 31. srpna 1994. Její sídlo se 

nacházelo ve Strakonicích. V této době společnost nesla název JKJ FRONT spol. s r.o. 

Tvořili ji t ři společníci, a to Ondřej Jánský, Petr Jánský a Josef Kotora. Společně složili 

základní kapitál ve výši 100 000 Kč. (9) 

 

Dne 31. března 2004 změnila společnost svůj název na FRONT s.r.o. Ze společnosti 

odešel Josef Kotora. V současné době je společnost nadále pod vedením dvou 

společníků Petra a Ondřeje Jánských. (9) 

 

2.1.3 Předmět podnikání 

Předmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku je: 

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

- zprostředkovatelská činnost, 

- silniční motorová doprava. (9) 

 

Od roku 2004 společnost FRONT s.r.o. získala výhradní zastoupení německé firmy 

Authentic Style. Jako velkoobchod společnost nabízí široký sortiment módního zboží 

několika značek. Každý týden jsou kolekce rozšířeny o nové vzorky. Po celý rok je 

možné zboží doobjednat ve vzorkovně v sídle společnosti nebo na internetových 

stránkách společnosti. Kromě toho se společnost také pravidelně zúčastňuje veletrhu 

Styl – Kabo. Na tomto veletrhu probíhá prezentace nové kolekce pro následující období. 

Sortiment Authentic Style můžeme najít hned v několika městech, a to jak v České 

republice, tak i na Slovensku. (11) 

 

Mimo jiné společnost provozuje činnost second handů. V České republice společnost 

provozuje několik prodejen. Můžeme ji najít v Brně, v Českých Budějovicích jsou hned 

tři prodejny, dále pak v Horažďovicích, Jindřichově Hradci, Písku, v Plzni stojí dvě 

prodejny, stejně tak ve Strakonicích a na závěr v Táboru. (10) 

 



36 
 

2.1.4 Sortiment zboží 

Sortiment společnosti FRONT s.r.o. je velmi různorodý. Společnost svým zákazníkům 

nabízí především: 

- oblečení: 

• spodní prádlo, plavky, 

• trička, košile, mikiny, svetry, 

• kalhoty, sukně, šaty, 

• bundy, kožichy, overaly, 

• rukavice, čepice, šály; 

- boty; 

- doplňky: 

• pásky, kšandy, kravaty, 

• tašky, kabelky; 

- domácí vybavení: 

• ručníky, 

• ubrusy, 

• prostěradla, polštáře, deky, 

• záclony, závěsy; 

- plyšové hračky apod. 

 

2.1.5 Dodavatelé 

Společnost FRONT s.r.o. má řadu dodavatelů, které poměrně často mění. Velmi často 

však odebírá zboží ze zahraničí. Nejvíce dodavatelů má společnost v Německu. Patří 

sem například výše zmíněný Authentic Style, dále A.J.EXEM a Abadi Export GmbH.  

 

2.1.6 Odběratelé 

Jelikož společnost nabízí v podstatě zboží pro všechny věkové skupiny, spektrum 

zákazníků je široké. Nejvíce zastoupenou skupinou zákazníků je věková skupina  

35 – 55 let. Vzhledem k tomu, že společnost funguje také jako velkoobchod, mezi svoje 

zákazníky řadí kromě jedinců také společnosti, které od ní odebírají zboží do svých 

obchodů.   
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2.2 Výsledky analýzy jednotlivých ukazatelů 

Tato část je věnovaná samotným výpočtům jednotlivých ukazatelů. Výpočty jsou 

uskutečněny na základě poskytnutých výkazů společnosti za roky 2004 – 2013. 

Jednotlivé výsledky jsou prezentovány v grafech. Následně bylo provedeno jejich 

vyrovnání vybranou metodou regresní analýzy a na závěr je zpracována také predikce 

budoucího vývoje těchto vybraných ukazatelů.  

 

2.2.1 Tržby z prodeje zboží 

Jako první ukazatel, kterým se budu zabývat, jsem si zvolila tržby z prodeje zboží. 

Tento ukazatel jsem si zvolila kvůli možnému srovnání s vývojem nákladů za stejné 

období, které provedu následně. Hodnoty tržeb získáme jednoduše z výkazu zisku 

a ztráty za roky 2004 – 2013.   

 

Tab. 1: Tržby z prodeje zboží (Zdroj: Zpracováno dle (8)) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 
Tržby [v tis. Kč] 10224 17879 33868 49769 43710 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 
Tržby [v tis. Kč] 46674 48287 47768 38636 31011 

 

Charakteristiky časové řady 

Tab. 2: Vývoj tržeb z prodeje zboží (Vlastní zpracování) 

i = x rok y d(y) k(y) 
1 2004 10224 - - 
2 2005 17879 7655 1,749 
3 2006 33868 15989 1,894 
4 2007 49769 15901 1,470 
5 2008 43710 -6059 0,878 
6 2009 46674 2964 1,068 
7 2010 48287 1613 1,035 
8 2011 47768 -519 0,989 
9 2012 38636 -9132 0,809 
10 2013 31011 -7625 0,803 
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Průměr časové řady: K_ = 36783 [tis. Kč]. 

Průměrné tržby z prodeje zboží ve společnosti FRONT, s.r.o. v letech 2004 – 2013 

činily přibližně 36,783 mil. Kč.  

 

Průměr prvních diferencí:  	R�(K)________ = 	2309,7 [tis. Kč]. 

V průběhu sledovaného období let 2004 – 2013 pozorujeme každoroční růst tržeb 

z prodeje zboží průměrně o 2,3 mil. Kč.  

 

Průměrný koeficient růstu: �(K)______ = 1,1312. 

Zjistila jsem, že během sledovaného období tržby z prodeje zboží vzrostly každý rok 

průměrně o 13,12 %. 

 

Z důvodu kolísajících hodnot nelze data smysluplně vyrovnat. Proto jsem z tabulky 2 

vzala hodnoty až od roku 2007. Znovu jsem si vypočítala charakteristiky této nové 

časové řady a následně jsem data vyrovnala.  

 

Charakteristiky časové řady 

Průměr časové řady: K_ = 43694 [tis. Kč]. 

Průměr prvních diferencí:  	R�(K)________ = 	−3126 [tis. Kč]. 

Průměrný koeficient růstu: �(K)______ = 0,9242. 

 

Volba regresní funkce 

Pro vyrovnání tržeb z prodeje zboží ve sledovaném období jsem zvolila modifikovaný 

exponenciální trend podle vzorce (1.36) a prostřednictvím programu MS Excel jsem 

získala tvar regresní funkce: K = n(m) = 	46818,92 − 10,56 ∙ 2,6676s [tis. Kč]. 
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Graf 1: Tržby za prodej zboží (Vlastní zpracování) 

 

Modifikovaný exponenciální trend byl vybrán na základě výpočtu indexu determinace 

jako nejlépe vyhovující regresní funkce. Index determinace vyšel .V = 0,7076. To 

znamená, že 70,76 % hodnot lze vysvětlit právě tímto modelem. 

 

Prognózy hodnot ukazatele pro rok 2014 a 2015: 

n̂(8) = 19740,11 [tis. Kč], 

n̂(9) = −25416,52 [tis. Kč]. 

Pokud bude časová řada pokračovat podle dosavadního vývoje, budou tržby z prodeje 

zboží mít v roce 2014 hodnotu přibližně 19,74 mil. Kč a v roce 2015 se při zachování 

stávajícího vývoje dostanou až do záporných hodnot. 

 

2.2.2 Náklady vynaložené na prodané zboží 

Hned po tržbách nás budou zajímat náklady vynaložené na prodané zboží, které tímto 

způsobem můžeme porovnat s vývojem zmíněných tržeb. Ideální stav je ten, kdy tržby 

rostou rychleji než náklady. Jako podklad pro výpočty nákladů použijeme opět výkaz 

zisku a ztráty za příslušné období. 
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Tab. 3: Náklady vynaložené na prodané zboží (Zdroj: Zpracováno dle (8)) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 
Náklady [v tis. Kč] 5130 11510 23379 38727 38340 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 
Náklady [v tis. Kč] 34745 38501 35471 26333 21948 

 

Charakteristiky časové řady 

Tab. 4: Vývoj nákladů vynaložených na prodané zboží (Vlastní zpracování) 

i = x rok y d(y) k(y) 
1 2004 5130 - - 
2 2005 11510 6380 2,244 
3 2006 23379 11869 2,031 
4 2007 38727 15348 1,656 
5 2008 38340 -387 0,990 
6 2009 34745 -3595 0,906 
7 2010 38501 3756 1,108 
8 2011 35471 -3030 0,921 
9 2012 26333 -9138 0,742 
10 2013 21948 -4385 0,833 

 

Průměr časové řady: K_ = 27408 [tis. Kč]. 

Průměrné náklady vynaložené na prodané zboží ve společnosti FRONT s.r.o. v letech 

2004 – 2013 činily přibližně 27,408 mil. Kč.  

 

Průměr prvních diferencí:  	R�(K)________ = 	1868,7 [tis. Kč]. 

V průběhu sledovaného období let 2004 – 2013 pozorujeme každoroční nárůst nákladů 

vynaložených na prodané zboží průměrně o 1,87 mil. Kč.  

 

Průměrný koeficient růstu: �(K)______ = 1,1753. 

Zjistila jsem, že během sledovaného období náklady vynaložené na prodané zboží 

vzrostly každý rok průměrně o 17,53 %. 

 

Stejně jako u tržeb z důvodu kolísajících hodnot nelze data smysluplně vyrovnat. Proto 

jsem vzala opět hodnoty z tabulky 4 až od roku 2007. Znovu jsem si vypočítala 

charakteristiky této nové časové řady a následně jsem data vyrovnala.  
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Charakteristiky časové řady 

Průměr časové řady: K_ = 33438 [tis. Kč]. 

Průměr prvních diferencí:  	R�(K)________ = 	−2797 [tis. Kč]. 

Průměrný koeficient růstu: �(K)______ = 0,9097. 

 

Volba regresní funkce 

Pro vyrovnání nákladů ve sledovaném období jsem zvolila modifikovaný exponenciální 

trend podle vzorce (1.36) a prostřednictvím programu MS Excel jsem získala tvar 

regresní funkce: K = n(m) = 37930,91 − 161,07 ∙ 1,8954s [tis. Kč]. 

 

 
Graf 2: Náklady vynaložené na prodané zboží (Vlastní zpracování) 

 

Modifikovaný exponenciální trend byl vybrán na základě výpočtu indexu determinace 

jako nejlépe vyhovující regresní funkce. Index determinace vyšel .V = 0,8641. To 

znamená, že 86,41 % hodnot lze vysvětlit právě tímto modelem. 

 

Prognózy hodnot ukazatele pro rok 2014 a 2015: 

n̂(8) = 11100,85 [tis. Kč],  

n̂(9) = −12922,79 [tis. Kč].  
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Pokud bude časová řada pokračovat podle dosavadního vývoje, budou náklady 

vynaložené na prodané zboží mít v roce 2014 hodnotu přibližně 11,1 mil. Kč. V roce 

2015 se hodnota nákladů dostane až do záporných hodnot při zachování dosavadního 

vývoje, stejně jako u tržeb.  

 

2.2.3 Pohotová likvidita 

Dále jsem si pro statistickou analýzu vybrala pohotovou likviditu, jinými slovy likviditu 

II. stupně. Pro výpočet jsem použila vzorec (1.2), pomocí kterého jsem se dostala 

k následujícím hodnotám tohoto ukazatele v jednotlivých letech.  

 

Tab. 5: Pohotová likvidita (Vlastní zpracování) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 
Pohotová likvidita 0,461 0,726 0,766 1,078 0,873 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 
Pohotová likvidita 0,965 0,944 1,024 1,391 1,257 

 

Charakteristiky časové řady 

Tab. 6: Vývoj pohotové likvidity (Vlastní zpracování) 

i = x rok y d(y) k(y) 
1 2004 0,461 - - 
2 2005 0,726 0,266 1,577 
3 2006 0,766 0,040 1,055 
4 2007 1,078 0,311 1,406 
5 2008 0,873 -0,204 0,810 
6 2009 0,965 0,092 1,106 
7 2010 0,944 -0,021 0,978 
8 2011 1,024 0,080 1,085 
9 2012 1,391 0,367 1,358 
10 2013 1,257 -0,134 0,904 

 

Průměr časové řady: K_ = 0,9484. 

Průměrná hodnota pohotové likvidity v letech 2004 – 2013 se pohybovala kolem 

hodnoty 0,9484.  
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Průměr prvních diferencí:  	R�(K)________ = 	0,0885. 

V průběhu sledovaného období let 2004 – 2013 pozorujeme každoroční nárůst hodnoty 

pohotové likvidity průměrně o 0,0885.  

 

Průměrný koeficient růstu: �(K)______ = 1,1180. 

Zjistila jsem, že během sledovaného období hodnoty pohotové likvidity každoročně 

vzrostly průměrně o 11,8 %. 

 

Volba regresní funkce 

Pro vyrovnání tržeb z prodeje zboží ve sledovaném období jsem zvolila mocninnou 

regresi podle vzorce (1.35) a prostřednictvím programu MS Excel jsem získala tvar 

regresní funkce: K = n(m) = 	0,5024m�,W�W�. 
 

 
Graf 3: Pohotová likvidita (Vlastní zpracování) 

 

Mocninná regrese byla vybrána na základě výpočtu indexu determinace jako nejlépe 

vyhovující regresní funkce. Index determinace vyšel .V = 0,8554. To znamená, že 

85,54 % hodnot lze vysvětlit právě tímto modelem. 
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Prognózy hodnot ukazatele pro rok 2014 a 2015: 

n̂(11) = 1,2917,  

n̂(12) = 1,3367.  

Pokud bude časová řada pokračovat podle dosavadního vývoje, bude se pohotová 

likvidita v roce 2014 pohybovat okolo hodnoty 1,2917 a v roce 2015 odhadujeme 

hodnotu pohotové likvidity na 1,3367. 

 

2.2.4 ROA 

Ukazatel ROA, který je ukazatelem rentability celkového kapitálu, jsem si vypočítala 

pomocí vzorce (1.5) a získala jsem následující údaje. 

 

Tab. 7: ROA (Vlastní zpracování) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 
ROA 0,020 0,029 0,141 0,313 -0,130 
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 
ROA 0,121 0,019 0,018 0,036 0,000 

 

Charakteristiky časové řady 

Tab. 8: Vývoj ROA (Vlastní zpracování) 

i = x rok y d(y) k(y) 
1 2004 0,020 - - 
2 2005 0,029 0,010 1,499 
3 2006 0,141 0,112 4,818 
4 2007 0,313 0,172 2,216 
5 2008 -0,130 -0,442 -0,415 
6 2009 0,121 0,251 -0,933 
7 2010 0,019 -0,102 0,159 
8 2011 0,018 -0,002 0,911 
9 2012 0,036 0,019 2,070 
10 2013 0,000 -0,036 0,009 

 

Průměr časové řady: K_ = 0,0567. 

Průměrná hodnota ROA v letech 2004 – 2013 je přibližně 0,0567.  
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Průměr prvních diferencí:  	R�(K)________ = 	−0,002. 

V průběhu sledovaného období let 2004 – 2013 pozorujeme každoroční pokles hodnoty 

ROA průměrně o 0,002.  

 

Průměrný koeficient růstu: �(K)______ = 0,6330. 

Zjistila jsem, že během sledovaného období hodnota ROA každý rok klesla průměrně 

o 36,7 %. 

 

Volba regresní funkce 

Vývoj této časové řady nelze vyrovnat žádnou vhodnou funkcí, protože nemá zjevný 

trend. Hodnota indexu determinace by byla totiž velice nízká. Průběh časové řady se 

pohybuje okolo průměrné hodnoty. Lze tedy předpokládat, že se bude takto vyvíjet 

i v letech budoucích.  

 

 
Graf 4: ROA (Vlastní zpracování) 

 

2.2.5 Aktivita 

Nyní se zaměřím na vybrané ukazatele aktivity. Jako první ukazatel jsem si zvolila 

obrat celkových aktivit. Tento ukazatel vyjadřuje, jak efektivně podnik využívá svoje 

celková aktiva. Konkrétně kolikrát se celková aktiva za rok obrátí. 
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2.2.5.1 Obrat celkových aktiv 

Tab. 9: Obrat celkových aktiv (Vlastní zpracování) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 
Obrat CA 3,441 5,689 6,118 5,980 3,232 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 
Obrat CA 2,648 2,291 2,076 1,848 1,419 

 

Charakteristiky časové řady 

Tab. 10: Vývoj obratu celkových aktiv (Vlastní zpracování) 

i = x t (rok) y d(y) k(y) 
1 2004 3,441 - - 
2 2005 5,689 2,247 1,653 
3 2006 6,118 0,423 1,076 
4 2007 5,980 -0,139 0,977 
5 2008 3,232 -2,748 0,540 
6 2009 2,648 -0,584 0,819 
7 2010 2,291 -0,357 0,865 
8 2011 2,076 -0,215 0,906 
9 2012 1,848 -0,228 0,890 
10 2013 1,419 -0,429 0,768 

 

Průměr časové řady: K_ = 3,4743. 

Průměrný obrat celkových aktiv v letech 2004 – 2013 se pohybuje kolem hodnoty 

3,4743 krát. 

 

Průměr prvních diferencí:  	R�(K)________ = 	−0,225. 

V průběhu sledovaného období let 2004 – 2013 pozorujeme každoroční pokles obratu 

celkových aktiv průměrně o 0,225 krát.   

 

Průměrný koeficient růstu: �(K)______ = 0,9063. 

Zjistila jsem, že během sledovaného období obrat celkových aktiv každoročně klesne 

průměrně o 9,37 %. 
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Volba regresní funkce 

Pro vyrovnání tržeb z prodeje zboží ve sledovaném období jsem zvolila exponenciální 

regresi podle vzorce (1.35) a prostřednictvím programu MS Excel jsem získala tvar 

regresní funkce: K = n(m) = 	6,9257<(�,RY�s. 

 

 
Graf 5: Obrat celkových aktiv (Vlastní zpracování) 

 

Exponenciální regrese byla vybrána na základě výpočtu indexu determinace jako 

nejlépe vyhovující regresní funkce. Index determinace vyšel .V = 0,7379. To znamená, 

že 73,79 % hodnot lze vysvětlit právě tímto modelem. 

 

Prognózy hodnot ukazatele pro rok 2014 a 2015: 

n̂(11) = 1,3747 krát,  

n̂(12) = 1,1868 krát.  

Pokud bude časová řada pokračovat podle dosavadního vývoje, celková aktiva by se 

v roce 2014 obrátila v tržby přibližně 1,3747 krát a v roce 2015 zhruba 1,1868 krát. 

 

2.2.5.2 Doba obratu pohledávek 

Druhý ukazatel je doba obratu pohledávek, který vyjadřuje dobu, za kterou podnik 

inkasuje svoje pohledávky. 
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Tab. 11: Doba obratu pohledávek (Vlastní zpracování) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 
DO pohledávek 3,415 22,612 16,247 18,152 37,385 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 
DO pohledávek 54,964 87,400 82,064 68,087 69,864 

 

Charakteristiky časové řady 

Tab. 12: Vývoj doby obratu pohledávek (Vlastní zpracování) 

i = x rok y d(y) k(y) 
1 2004 3,415 - - 
2 2005 22,612 19,197 6,620 
3 2006 16,247 -6,365 0,719 
4 2007 18,152 1,905 1,117 
5 2008 37,385 19,233 2,060 
6 2009 54,964 17,579 1,470 
7 2010 87,400 32,436 1,590 
8 2011 82,064 -5,335 0,939 
9 2012 68,087 -13,980 0,830 
10 2013 69,864 1,777 1,026 

 

Průměr časové řady: K_ = 46,019. 

Průměrná doba obratu pohledávek v letech 2004 – 2013 se pohybuje kolem hodnoty 46 

dnů. 

 

Průměr prvních diferencí:  	R�(K)________ = 	7,3832. 

V průběhu sledovaného období let 2004 – 2013 pozorujeme každoroční nárůst doby 

obratu pohledávek průměrně o 7,3832 dne.   

 

Průměrný koeficient růstu: �(K)______ = 1,3984. 

Zjistila jsem, že během sledovaného období doba obratu pohledávek každoročně vzroste 

průměrně o 39,84 %. 
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Volba regresní funkce 

Pro vyrovnání tržeb z prodeje zboží ve sledovaném období jsem zvolila logistický trend 

podle vzorce (1.37) a prostřednictvím programu MS Excel jsem získala tvar regresní 

funkce: K = n(m) = 	 R
�,�RV���y�,VY[VY∙�,[V[�{. 

 

 
Graf 6: Doba obratu pohledávek (Vlastní zpracování) 

 

Logistický trend byl vybrán na základě výpočtu indexu determinace jako nejlépe 

vyhovující regresní funkce. Index determinace vyšel .V = 0,8654. To znamená, že 

88,11 % hodnot lze vysvětlit právě tímto modelem. 

 

Prognózy hodnot ukazatele pro rok 2014 a 2015: 

n̂(11) = 76,48 dní, 

n̂(12) = 77,07 dní.   

Pokud bude časová řada pokračovat podle dosavadního vývoje, průměrný počet dní, 

po které by společnost čekala na inkaso svých pohledávek, by se v roce 2014 vyšplhal 

přibližně na hodnotu 76 a v roce 2015 pak na 77 dní. 
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2.2.5.3 Doba obratu závazků 

Posledním vybraným ukazatelem aktivity je doba obratu závazků, kterým zjistím, 

za jakou dobu je podnik schopen dostát svým závazkům. 

 

Tab. 13: Doba obratu závazků (Vlastní zpracování) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 
DO závazků 42,711 28,411 33,553 25,029 87,830 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 
DO závazků 96,676 120,334 132,980 123,551 177,622 

 

Charakteristiky časové řady 

Tab. 14: Vývoj doby obratu závazků (Vlastní zpracování) 

i = x rok y d(y) k(y) 
1 2004 42,711 - - 
2 2005 28,411 -14,300 0,665 
3 2006 33,553 5,142 1,181 
4 2007 25,029 -8,524 0,746 
5 2008 87,830 62,801 3,509 
6 2009 96,676 8,846 1,101 
7 2010 120,334 23,658 1,245 
8 2011 132,980 12,646 1,105 
9 2012 123,550 -9,430 0,929 
10 2013 177,622 54,071 1,438 

 

Průměr časové řady: K_ = 86,87. 

Průměrná doba obratu závazků v letech 2004 – 2013 se pohybuje kolem 87 dnů. 

 

Průměr prvních diferencí:  	R�(K)________ = 	14,99. 

V průběhu sledovaného období let 2004 – 2013 pozorujeme každoroční nárůst doby 

obratu závazků průměrně o 15 dní.   

 

Průměrný koeficient růstu: �(K)______ = 1,1716. 

Zjistila jsem, že během sledovaného období doba obratu závazků každoročně vzroste 

průměrně o 17,16 %. 
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Volba regresní funkce 

Pro vyrovnání doby obratu závazků ve sledovaném období jsem zvolila regresní přímku 

podle vzorce (1.26) a prostřednictvím programu MS Excel jsem získala tvar regresní 

funkce: K = n(m) = 	16,194m − 2,1992. 

 

 
Graf 7: Doba obratu závazků (Vlastní zpracování) 

 

Regresní přímka byla vybrána na základě výpočtu indexu determinace jako nejlépe 

vyhovující regresní funkce. Index determinace vyšel .V = 0,8669. To znamená, že 

86,69 % hodnot lze vysvětlit právě tímto modelem. 

 

Prognózy hodnot ukazatele pro rok 2014 a 2015: 

n̂(11) = 175,93 dní,  

n̂(12) = 192,13 dní.  

Pokud bude časová řada pokračovat podle dosavadního vývoje, průměrný počet dní, 

za které by společnost uhradila své závazky dodavatelům, by se v roce 2014 vyšplhala 

na hodnotu 176 a v roce 2015 pak na 192 dní. 
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2.2.6 Celková zadluženost 

Z uvedených ukazatelů zadluženosti (viz kapitola 1.1.2.3) jsem si pro statistickou 

analýzu zvolila celkovou zadluženost. Pro výpočet jsem použila vzorec (1.8) a došla 

jsem k následujícím hodnotám v jednotlivých letech: 

 

Tab. 15: Celková zadluženost (Vlastní zpracování) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 
Celková zadluženost 0,553 0,549 0,604 0,423 0,789 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 
Celková zadluženost 0,712 0,766 0,767 0,708 0,721 

 

Charakteristiky časové řady 

Tab. 16: Vývoj celkové zadluženosti (Vlastní zpracování) 

i = x rok y d(y) k(y) 
1 2004 0,553 - - 
2 2005 0,549 -0,004 0,992 
3 2006 0,604 0,055 1,100 
4 2007 0,423 -0,181 0,700 
5 2008 0,789 0,367 1,867 
6 2009 0,712 -0,078 0,902 
7 2010 0,766 0,054 1,076 
8 2011 0,767 0,001 1,001 
9 2012 0,708 -0,059 0,923 
10 2013 0,721 0,013 1,019 

 

Průměr časové řady: K_ = 0,6591. 

Průměrná hodnota celkové zadluženosti v letech 2004 – 2013 je přibližně 0,6591.  

 

Průměr prvních diferencí:  	R�(K)________ = 	0,0187. 

V průběhu sledovaného období let 2004 – 2013 pozorujeme každoroční nárůst celkové 

zadluženosti průměrně o 0,0187.  

 

Průměrný koeficient růstu: �(K)______ = 1,0299. 

Zjistila jsem, že během sledovaného období hodnota celkové zadluženosti každoročně 

vzrostla průměrně o 2,99 %. 
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Volba regresní funkce 

Vývoj této časové řady nelze vyrovnat žádnou vhodnou funkcí, protože nemá zjevný 

trend. Hodnota indexu determinace by byla totiž velice nízká. Průběh časové řady kolísá 

okolo průměrné hodnoty. Lze tedy předpokládat, že se bude takto vyvíjet i v letech 

budoucích.  

 

 
Graf 8: Celková zadluženost (Vlastní zpracování) 

 

2.2.7 Altmanův index 

Jako poslední ukazatel jsem si zvolila Altmanův index. Tento index jsem zvolila kvůli 

problému týkajícího se nalezení vhodné regresní funkce pro Index IN05. 

 

Tab. 17: Altmanův index (Vlastní zpracování) 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 
Altmanův index 5,058 6,449 7,136 7,370 2,632 

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 
Altmanův index 3,422 2,479 2,541 2,350 2,008 
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Charakteristiky časové řady 

Tab. 18: Altmanův index (Vlastní zpracování) 

i = x rok y d(y) k(y) 
1 2004 5,057 - - 
2 2005 6,449 1,391 1,275 
3 2006 7,136 0,687 1,107 
4 2007 7,370 0,234 1,033 
5 2008 2,632 -4,738 0,357 
6 2009 3,422 0,790 1,300 
7 2010 2,479 -0,943 0,724 
8 2011 2,541 0,062 1,025 
9 2012 2,350 -0,191 0,925 
10 2013 2,008 -0,342 0,854 

 

Průměr časové řady: K_ = 4,1445. 

Průměrná hodnota Altmanova indexu v letech 2004 – 2013 se pohybuje kolem 4,1445. 

 

Průměr prvních diferencí:  	R�(K)________ = 	−0,339. 

V průběhu sledovaného období let 2004 – 2013 pozorujeme každoroční pokles 

Altmanova indexu průměrně o 0,339.   

 

Průměrný koeficient růstu: �(K)______ = 0,9025. 

Zjistila jsem, že během sledovaného období Altmanův index každoročně klesne 

průměrně o 9,75 %. 

 

Volba regresní funkce 

Pro vyrovnání Altmana indexu ve sledovaném období jsem zvolila exponenciální 

regresi podle vzorce (1.35) a prostřednictvím programu MS Excel jsem získala tvar 

regresní funkce: K = n(m) = 	8,0739<(�,RYWs. 
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Graf 9: Altmanův index (Vlastní zpracování) 

 

Exponenciální regrese byla vybrána na základě výpočtu indexu determinace jako 

nejlépe vyhovující regresní funkce. Index determinace vyšel .V = 0,7257. To znamená, 

že 72,57 % hodnot lze vysvětlit právě tímto modelem. 

 

Prognózy hodnot ukazatele pro rok 2014 a 2015: 

n̂(11) = 1,6747, 

n̂(12) = 1,4516.  

Pokud bude časová řada pokračovat podle dosavadního vývoje, hodnota Altmanova 

indexu pro rok 2014 by se pohybovala na úrovni zhruba 1,68 a v roce 2015 přibližně 

kolem hodnoty 1,45.  
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2.3 Celkové zhodnocení 

Tato kapitola obsahuje shrnutí závěrů na základě provedené statistické analýzy. 

Provedená finanční analýza poukazuje na to, že společnost dosahovala nejlepších 

výsledků v období 2004 – 2007. Od roku 2008 je na výsledcích znát ekonomická krize. 

Predikované hodnoty pro rok 2014 nebylo možné srovnat se skutečnými výsledky 

společnosti FRONT s.r.o., protože v průběhu zpracování této bakalářské práce 

společnost čeká na audit, po kterém bude následně vyhotovena závazná účetní závěrka. 

 

2.3.1 Tržby a náklady vynaložené na prodej zboží 

Časové řady tržeb a nákladů vynaložené na prodané zboží mají velmi podobný průběh, 

který můžeme vidět z grafů 1 a 2. Můžeme říci, že po sledované období tržby převyšují 

náklady, což hodnotíme pozitivně. Za poslední roky se hodnoty nákladů a tržeb k sobě 

přibližují. Prognóza následující roky říká, že hodnoty tržeb i nákladů vynaložených 

na prodej zboží se budou dále snižovat. Pokud by se hodnoty tržeb a nákladů takto 

vyvíjely dále, mohlo by se stát, že se náklady dostanou na úroveň tržeb, nebo je 

dokonce převýší.  

 

Největších tržeb za prodej zboží společnost dosáhla v roce 2007, což můžeme sledovat 

z grafu 1. Je to způsobeno přicházející ekonomickou krizí. Lidé se snažili šetřit, a tak 

nakupovali levně. Díky tomu se second handům dařilo. Levný prodej se však podepsal 

na nákladech hned v roce následujícím. V tomto roce 2008 se náklady nejvíc přiblížily 

tržbám, jejich poměr byl téměř 50:50. Obchodní marže před rokem 2008 se pohybovala 

zhruba kolem hodnoty 35 % z tržeb. V roce 2008 se však dostala na hodnotu 12 % 

z tržeb. A právě tento skok byl pravděpodobně jedním z hlavních důvodů ztráty v roce 

2008.    

 

2.3.2 Pohotová likvidita 

V části 2.2.5 jsem provedla statistickou analýzu hodnot pohotové likvidity. Vývoj 

tohoto ukazatele je zaznamenán v grafu 3. Došla jsem k závěrům, že společnost se 

v letech 2007, 2011, 2012 a 2013 pohybuje v optimálním rozmezí. Tedy aktuálně je 
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likvidita 2. stupně v pořádku. Mimo tyto roky se nacházíme mírně pod spodní hodnotou 

optima.  

 

Likvidita 2. stupně dosáhla svého minima v roce 2004, kdy měla hodnotu 0,4607. 

V tomto roce měly zásoby příliš velkou váhu. Společnost by v tomto okamžiku nebyla 

schopna dostát všem svým závazkům, i kdyby proměnila veškerá aktiva na peníze. 

 

Prognóza pro následující roky značí, že se společnost stále bude nacházet v optimálním 

rozmezí pohotové likvidity. V roce 2014 společnost dle predikce dosáhne opět nárůstu 

hodnoty tohoto ukazatele, jinak tomu nebude ani v roce 2015, kdy společnost může při 

stávajícím vývoji opět očekávat nárůst této hodnoty. 

 

2.3.3 ROA 

Ukazatel rentability celkových aktiv měl po sledované období poměrně dramatický 

vývoj, což můžeme vyčíst z tabulky 8. Stejně jako u tržeb a nákladů, nejvyšší hodnotu 

sledujeme v roce 2007, kde byla dosažena hodnota až 0,31. V roce 2008 se hodnota 

ROA dostala do záporných hodnot (viz graf 4), kvůli vycházející ztrátě v tomto roce. 

V dalších letech se společnost pohybuje v kladných hodnotách. Hodnoty však velmi 

kolísají kvůli nepravidelnému vývoji výsledku hospodaření v daných letech.  

 

2.3.4 Obrat celkových aktiv 

V období 2004 – 2008 se celková aktiva obrátí v tržby zhruba 5 krát, což je o dost více 

než doporučené rozmezí. Během těchto let společnost až příliš efektivně využívá svoje 

aktiva. To způsobuje nedostatek aktiv. Společnost tak nebude moci uspokojit 

požadavky klientů a je podkapitalizována.  

 

V letech 2009 – 2012 se hodnoty obratu celkových aktiv pohybovaly v optimálním 

rozmezí. Bohužel od roku 2013 se společnosti nedaří znovu se vrátit k optimálním 

hodnotám. Stejně tak prognóza pro rok 2014 a 2015 neznačí zlepšení, ale opět pokles 

tohoto ukazatele. Pro společnost to znamená, že neefektivně využívá svoje aktiva. Když 

se podíváme na strukturu aktiv (viz příloha č. 1, 2), zjistíme, že za poslední roky oběžná 
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aktiva tvoří téměř 90 % celkových aktiv. Společnost se začala zbavovat zásob, pomalu 

i krátkodobých pohledávek, ale zaznamenala prudký nárůst krátkodobého finančního 

majetku. V posledním roce tvořil krátkodobý finanční majetek až 60 % z celkových 

aktiv. 

 

2.3.5 Doba obratu pohledávek 

Ve sledovaném období se doba obratu pohledávek z původních 3 dní vyšplhala až na 70 

dní, jak můžeme vidět v grafu 5. Tedy společnost čeká v průměru 46 dní na inkaso 

svých pohledávek. Tato dlouhá doba je pro společnost alarmující. Její odběratelé neplní 

své závazky vůči společnosti FRONT s.r.o. včas. To pak ovlivňuje i splácení závazků ze 

strany této společnosti jejím dodavatelům. Prognóza pro rok 2014 při stávajících 

podmínkách pro společnost není příznivá. Podle této prognózy by doba obratu 

pohledávek opět vzrostla, tentokrát zhruba o 6 dní, v roce 2015 pak už jen o 1 den. Je 

tedy potřeba zavčas přijmout potřebná opatření a zamezit prodlužování doby splatnosti 

pohledávek. 

 

2.3.6 Doba obratu závazků 

Když se podíváme na dobu obratu závazků v tabulce 14, dostáváme se až na číslo 178. 

To značí, že společnost uhradí své závazky dodavatelům v roce 2013 za 178 dní. Takto 

vysoké číslo není dobrou vizitkou společnosti. Jediným pozitivem je, že doba obratu 

závazků je delší než doba obratu pohledávek. Pokud by se doba obratu dále takto 

vyvíjela, mohlo by dojít ke ztrátě obchodních partnerů. Prognóza pro následující rok 

činí 175 dní. Tedy můžeme očekávat mírný pokles doby obratu závazků, což 

samozřejmě hodnotíme kladně. Nic to však nemění na skutečnosti, že doba obratu 

závazků je stále příliš velká a je potřeba v nejbližší době přijmout taková opatření, která 

povedou ke snížení doby obratu závazků. Při dosavadním vývoji by totiž společnost 

v roce 2015 čekalo opět zvýšení doby obratu závazků, a to až o 16 dnů. 
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2.3.7 Celková zadluženost 

Poměr cizích zdrojů k celkovým aktivům by měl být ideálně 50:50. V našem případě 

tento poměr nejlíp splnil rok 2004 a 2005. V roce 2007 došlo k poklesu celkové 

zadluženosti až na 42 %. V roce 2008 však zase celková zadluženost bleskově vzrostla 

až na 79 %, což se projevilo i v grafu 8. Tento prudký skok je způsoben nárůstem 

krátkodobých závazků až o 7 mil. Kč. Po roce 2008 se stále nacházíme zhruba na 70 % 

zadluženosti. Je pravda, že cena cizích zdrojů je zpravidla nižší než cena vlastních 

zdrojů. Toto však platí jen do určité míry. Všeobecně hodnoty celkové zadluženosti 

převyšující hodnotu 70 % považujeme za rizikové. V současné době je na tom 

analyzovaná společnost ještě relativně dobře. 

 

2.3.8 Altmanův index 

Podle Altmanova indexu si společnost vedla nejlépe v roce 2007, kdy dosahovala 

hodnoty až 7,4. O společnosti můžeme říci, že do roku 2008 byla podle Altmanova 

indexu považována za silný a zdravý podnik, který generuje hodnotu pro majitele. 

V roce 2008 a následně pak v letech 2010 až do současnosti se společnost nachází 

v šedé zóně. Tedy není přímo ohrožena bankrotem, ale může mít jisté potíže a nemusí 

generovat hodnotu pro majitele. Za poslední roky Altmanův index stále klesá. Tento 

pokles můžeme vidět v grafu 9. Prognóza pro rok 2014 a 2015 signalizuje opět pokles. 

Tento pokles Altmanova indexu by měl upoutat pozornost společnosti. I když se bude 

stále pohybovat v rámci optimálních hodnot, měla by být na pozoru. Pokud by se tento 

ukazatel vyvíjel tímto způsobem dále, společnost by v dalších letech mohla být 

ohrožena bankrotem.  
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3 VLASTNÍ NÁVRHY 

Na základě provedené analýzy jsem dospěla k závěru, že vývoj vybraných ukazatelů 

za poslední roky není příznivý. Společnost si neudržela pozitivní výsledky ukazatelů 

z let 2004 – 2007, které se daly hodnotit z pohledu finanční analýzy jako nejlepší. 

Vývoj vybraných ukazatelů za poslední roky však nevedl k přímému ohrožení chodu 

společnosti. Návrhů na zlepšení současné situace společnosti by se našla jistě celá řada. 

Zaměřím se na mnou vyhodnocené ukazatele, které jsem označila jako problematické. 

Prostřednictvím následujících návrhů se zaměřím na vyřešení těchto nedostatků. 

 

První návrhy budou směřovat do oblasti tržeb a nákladů. Na výsledcích vybraných 

ukazatelů se podepsala ekonomická krize. Strategie společnosti FRONT s.r.o. se pak 

v následujících letech zaměřila pravděpodobně spíše na objem prodaného zboží. Tomu 

také odpovídaly ceny. Obchodní marže pak následně znemožnila vytvořit dostatečný 

prostor pro tvorbu zisku. 

 

Návrhy tak budou směřovat ke zvýšení obchodní marže. To však může být velmi 

náročný proces. Existují v podstatě dvě možnosti, jak ke zvýšení obchodní marže 

dospět. Jedna z možností je snižování nákladů. Nevýhoda je, že společnost nemá 

takovou vyjednávací sílu, aby si mohla s hlavním dodavatelem vyjednávat rapidní 

snížení ceny. Každopádně částečná možnost by se zde našla. Spočívala by ve stanovení 

lepších podmínek týkajících se nákupu zboží od menších dodavatelů společnosti, 

u kterých má společnost větší vyjednávací pozici. Lepšími podmínkami se rozumí 

například množstevní sleva na odebrané zboží. Konečné rozhodnutí by však záleželo 

na konkrétních dodavatelích. Společnost by se měla spíše soustředit na snižování 

nepřímých nákladů.  

 

Druhá možnost, která by přispěla ke zvýšení zisku, je zvyšování tržeb za předpokladu 

neměnnosti nákladů. FRONT s.r.o. má poměrně vysokou konkurenci. Rozhodujícím 

faktorem je tedy poměr kvalita/cena. Společnost si velmi zakládá na kvalitě. Co se týče 

zvyšování cen zboží, reálné by to bylo. Ovšem pouze za předpokladu, že by společnost 

nepřišla o své stávající zákazníky.  
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Další možností je rozšířit stávající zákazníky o nové. Společnost nemusí chodit ani tak 

za hranice, bohatě by stačilo se prozatím zaměřit na zákazníky na českém trhu. Český 

trh totiž společnost nemá zdaleka pokrytý. Společnost má vhodně rozmístěné pobočky 

po České republice. Second handů je však velké množství, tudíž je těžké vyhnout se 

ostatním prodejnám se stejným zaměřením. Společnosti by se tedy velmi vyplatilo 

zaměřit se více na svůj marketing. Aby bylo dosaženo zvýšení povědomí o společnosti, 

je třeba zvolit správné prostředky propagace. Zároveň je zapotřebí, aby náklady byly co 

nejmenší. Proto je potřeba tyto faktory vyvážit. Společnosti by se vyplatilo zaměřit se 

na reklamu prostřednictvím sociálních sítí. Doporučila bych například založení účtu 

na Facebooku. Samotné založení tohoto účtu by společnost nic nestálo a navíc by o sobě 

dala vědět a přivedla nové zákazníky. Není pak nic jednoduššího, než tištěné letáčky, 

které jsou k dispozici pouze na pobočkách, zveřejňovat právě na této sociální síti a také 

na svých webových stránkách, které společnost provozuje. 

 

Společnost za poslední roky zaznamenala nárůst krátkodobého finančního majetku, tedy 

peněz v hotovosti a na bankovním účtu. Odrazilo se to na výsledcích ukazatele obratu 

celkových aktiv, které můžeme vidět v tabulce 9. Neefektivní využívání aktiv je jedním 

ze slabých míst této společnosti. Společnost by se proto měla zaměřit na podrobnou 

analýzu jednotlivých složek majetku a přijmout patřičná opatření. Volné peněžní 

prostředky by společnost mohla využít například na výše zmiňovanou podporu 

marketingu. Konkrétně společnost může investovat do placené reklamy prostřednictvím 

sociální sítě Facebook. Tím by si společnost vytvořila svoji komunitu zákazníků, kteří 

by se vraceli. Další možností v oblasti marketingu je umístění reklamy v rádiu. Tuto 

reklamu by si společnost nemusela platit denně, ale například v období výprodejů nebo 

nového zboží by o sobě tímto způsobem mohla dát vědět. Mimo investice do reklamy, 

by společnost mohla rozšířit nabízený sortiment zboží. O zboží společnosti Authentic 

Style je velký zájem a zboží má rychlý odbyt. FRONT s.r.o. by měl s touto německou 

značkou vyjednat lepší podmínky v podobě odběru více druhů zboží a dále se domluvit 

na častějších intervalech. Tím by uspokojil poptávku svých zákazníků. 
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Společnost by se měla dále zaměřit na oblast řízení pohledávek a závazků. Krátkodobé 

pohledávky i krátkodobé závazky za poslední roky velmi rychle rostly a nejvíce se 

podílely na růstu celkových aktiv. Tento růst se projevil na ukazatelích doby obratu 

pohledávek a závazků. Společnost dostala zaplaceno od svých odběratelů průměrně 

za 46 dnů a své závazky společnost hradila v průměru za 87 dnů. Doba obratu závazků 

je vyšší než doba obratu pohledávek, což můžeme hodnotit kladně. Ovšem nárůst těchto 

ukazatelů je pro společnost dlouhodobě neudržitelný. Pokud by vývoj těchto ukazatelů 

pokračoval i nadále, mohla by mít společnost v budoucnu problém se solventností 

a zároveň i problém s vymáháním pohledávek od svých odběratelů. 

 

Nejprve bych společnosti doporučila klást větší důraz na prověřování svých odběratelů. 

Předešlo by se tak prodeji zboží odběratelům, kteří by pak svůj závazek vůči společnosti 

nemohli splatit včas nebo vůbec. Pokud už tento problém nastane, společnost by se měla 

orientovat na vymáhání pohledávek. Pokud by její pohledávky byly splaceny včas, 

neměla by společnost problém se splácením svých závazků ve sjednané době. Bylo by 

dobré si se svými dlužníky domluvit splátkový kalendář. Cílem však není stanovit 

dlužníkovi takové termíny, které by zapříčinily krach společnosti, a tím pádem i ztrátu 

obchodního partnera. Do smluv by si společnost měla bezpodmínečně zakomponovat 

smluvní pokutu za nedodržení termínu splatnosti. Dále můžeme dlužníky přesvědčit 

prostřednictvím snížení slev na koupené zboží, případně neposkytnutí žádné slevy při 

nesplnění splátkového kalendáře. Dalším prostředkem, teď už spíš motivace, je skonto. 

Tedy poskytnutí slevy při dřívějším splacení pohledávky od odběratelů společnosti 

FRONT s.r.o. Podle vyjednávací pozice se také může společnost domluvit se 

svými odběrateli na platbě předem, kde jí záloha poskytne alespoň nějakou jistotu. 

U dlouhodobých neplatičů bych pak společnosti doporučila využití služeb agentur, které 

se specializují na vymáhání pohledávek.  

 

Na závěr návrhů bych zde zmínila i vytvořený program pro společnost FRONT s.r.o. 

Díky tomuto programu si společnost sama může zjistit výsledky jednotlivých ukazatelů 

finanční situace. Uvidí zde vývoj výsledků v čase. Dále program společnosti umožňuje 

vyrovnat tyto časové řady vhodnou regresní funkcí a následně si také zjistit odhadované 
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hodnoty vybraných ukazatelů pro následující roky. Tento program umožní společnosti 

rychlou představu o ukazatelích a jejím stavu. 

 

3.1 Přínos návrhů 

Získané informace a data jsem pečlivě prostudovala a na jejich základě jsem vytvořila 

svoje vlastní návrhy. Tyto návrhy byly směřovány především k tržbám, pohledávkám 

a závazkům. U těchto ukazatelů by mohly návrhy znamenat pozitivní přínos. 

 

Společnost se musí soustředit na marketing, který je pro ni klíčový. Lepší marketingová 

strategie může přinést daleko více zákazníků a zároveň se zvýší i povědomí 

o společnosti jako takové. Jak již bylo řečeno, konkurence v second handech a obecně 

v oblasti módy je obrovská, proto je potřeba tomu pomoct a vyzdvihnout zrovna tuto 

společnost nad ty ostatní. Když už má společnost dvoje webové stránky a za jejich 

provoz platí, to nejmenší, co může udělat, je tyto stránky naplno využít. V on-line 

marketingu je neskutečný potenciál.  

 

S čím se však společnost musí vypořádat, je zkrácení doby obratu pohledávek 

a následně i závazků. Pokud společnost bude dostávat zaplaceno od svých odběratelů 

včas, bude mít prostředky k tomu, aby zaplatila svým dodavatelům rovněž ve sjednané 

době. K tomu by měly pomoct návrhy, které jsou soustředěny od skonta přes zálohy 

předem, smluvní pokuty, splátkové kalendáře až k agenturám specializovaným 

ve vymáhání pohledávek. 

 

Finanční analýza byla zpracována pro společnost FRONT s.r.o. Po konzultaci s majiteli 

společnosti jsem byla požádána o zpracování analýzy jejich současné finanční situace. 

Výsledky bakalářské práce budou předány majitelům společnosti společně s podpůrným 

programem v MS Excel 2010 v jazyku Microsoft Visual Basic for Applications. 

Doufám, že tato práce splní jejich očekávání a poslouží jako podklad a inspirace při 

zlepšování jejich finanční situace. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo souhrnné zhodnocení současných finančních ukazatelů 

a stavu společnosti FRONT s.r.o. a za použití statistických metod následně predikovat 

budoucí vývoj vybraných ukazatelů. Poslední částí bakalářské práce jsou autorovy 

návrhy, které mají přispět ke zlepšení finančního stavu společnosti. V této bakalářské 

práci tímto bylo dosaženo stanovených cílů. Společnost mi pro tyto účely poskytla svoje 

účetní výkazy za období 2004 – 2013.  

 

Při naplňování cíle jsem si nejdříve vypočítala hodnoty vybraných ukazatelů. 

Z vypočítaných hodnot jsem vytvořila časové řady. Tyto časové řady pak bylo potřeba 

vyrovnat pomocí vhodně zvolené regresní funkce. Ta byla zvolena tak, aby co nejlépe 

vystihovala průběh dané časové řady.  

 

Vyrovnání časové řady pak sloužilo k vyjádření prognózy vybraných ukazatelů pro 

následující dva roky. Vyrovnání časové řady a následná predikce budoucí hodnoty 

daného ukazatele bylo možné provést jen v případě, že průběh regresní funkce byl 

popsán vhodnou regresní funkcí a zároveň také za podmínky, že průběh regresní funkce 

odpovídal předpokládanému vývoji zvoleného ukazatele. Jedná se však pouze o odhady 

získané na základě matematických výpočtů. Ty však neberou v potaz vliv změn tržního 

prostředí a řadu dalších faktorů, které nemůžeme předpovědět. Prognózy může 

společnost využít v procesu plánování a vytvářet si představy o budoucím vývoji. 

Společnost však musí své problémy zavčas řešit a hledat nové příležitosti. 

 

Již na první pohled lze ze zjištěných ukazatelů vyčíst, že se společnost nachází v situaci, 

kdy čelí hned několika problémům. Největším problémem společnosti je vysoká doba 

obratu jak pohledávek, tak i závazků. Tento nežádoucí jev není v delším časovém 

horizontu pro společnost udržitelný. Na této situaci se poměrně dost podepsala 

ekonomická a hospodářská krize. Existence společnosti je závislá především na zájmu 

odběratelů o nabízené zboží. Konkurence v tomto oboru je příliš vysoká. Pokud chce 

společnost tuto nepříznivou situaci přežít, musí se zaměřit především na svoji 

marketingovou strategii.  
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PŘÍLOHA Č. 1: ROZVAHA ZA OBDOBÍ 2004 – 2008 

 
Položky 2004 2005 2006 2007 2008 

AKTIVA CELKEM 2 971 3 143 5 559 8 325 13 527 
Pohledávky za upsaný základní kapitál 100 100 100 100 0 
Dlouhodobý majetek 734 829 883 1 077 2 251 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý hmotný majetek 734 829 883 1 077 2 251 
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
Oběžná aktiva 2 054 2 165 4 190 6 768 10 988 
Zásoby 1 297 912 1 618 2 975 1 671 
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 
Krátkodobé pohledávky 97 1 123 1 535 2 510 4 540 
Krátkodobý finan ční majetek 660 130 1 037 1 283 4 777 
Časové rozlišení 83 49 386 380 288 
PASIVA CELKEM 2 971 3 143 5 559 8 325 13 527 
Vlastní kapitál 1 328 1 418 2 202 4 805 2 850 
Základní kapitál 300 300 300 300 100 
Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 
Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 
zisku 30 30 30 30 30 
Výsledek hospodaření minulých let 940 996 1 088 1 873 4 475 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 58 92 784 2 602 -1 755 
Cizí zdroje 1 643 1 725 3 357 3 520 10 677 
Rezervy 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 
Krátkodobé závazky 1 213 1 411 3 170 3 461 10 666 
Bankovní úvěry a výpomoci 430 314 187 59 11 
Časové rozlišení 0 0 0 0 0 

 
(Zdroj: Zpracováno dle (8)) 
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PŘÍLOHA Č. 2: ROZVAHA ZA OBDOBÍ 2009 – 2013 

 
Položky 2009 2010 2011 2012 2013 

AKTIVA CELKEM 17 635 21 175 23 005 20 936 21 974 
Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý majetek 2 642 2 384 2 139 1 782 1 919 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý hmotný majetek 2 642 2 384 2 139 1 782 1 919 
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 
Oběžná aktiva 14 839 18 360 20 826 19 043 19 957 
Zásoby 2 729 3 055 2 761 572 616 
Dlouhodobé pohledávky 0 0 0 0 0 
Krátkodobé pohledávky 7 130 11 780 10 889 7 319 6 051 
Krátkodobý finan ční majetek 4 980 3 525 7 176 11 152 13 290 
Časové rozlišení 154 431 40 111 98 
PASIVA CELKEM 17 635 21 175 23 005 20 936 21 974 
Vlastní kapitál 5 083 4 956 5 360 6 121 6 132 
Základní kapitál 100 100 100 100 100 
Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 
Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 
zisku 30 30 30 30 30 
Výsledek hospodaření minulých let 2 819 4 422 4 826 5 230 5 995 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 2 134 404 404 761 7 
Cizí zdroje 12 552 16 219 17 645 14 815 15 842 
Rezervy 0 0 0 1 534 458 
Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 
Krátkodobé závazky 12 541 16 219 17 645 13 281 15 384 
Bankovní úvěry a výpomoci 11 0 0 0 0 
Časové rozlišení 0 0 0 0 0 

 
(Zdroj: Zpracováno dle (8)) 
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PŘÍLOHA Č. 3: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA OBDOBÍ 

2004 – 2008 

 
Položky 2004 2005 2006 2007 2008 

Tržby za prodej zboží 10 224 17 879 33 868 49 769 43 710 
Náklady vynaložené na prodané zboží 5 130 11 510 23 379 38 727 38 340 
Obchodní marže 5 094 6 369 10 489 11 042 5 370 
Výkony 0 0 144 11 8 
Výkonová spotřeba 1 966 2 622 3 676 5 805 5 122 
Přidaná hodnota 3 128 3 747 6 957 5 248 256 
Osobní náklady 1 891 2 090 2 692 3 143 3 407 
Daně a poplatky 20 0 16 21 20 
Odpisy DNM a DHM 106 200 355 354 185 
Tržby z prodeje DM a materiálu 43 238 0 0 85 
Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 0 40 0 0 58 
Změna stavu rezerv a OP v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 0 0 0 0  0 
Ostatní provozní výnosy 20 1 8 0 0  
Ostatní provozní náklady 74 1 424 2 829 38 112 
Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 
Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 
Provozní výsledek hospodaření 1 098 232 1 073 1 692 -3 441 
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 
Prodané cenní papíry a podíly 0 0 0 0 0 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 
Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 
Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 
Změna stavu rezerv a OP ve finanční oblasti 0 0 0 0 0 
Výnosové úroky 0 0 0 1 2 
Nákladové úroky 64 72 35 13 2 
Ostatní finanční výnosy 149 187 293 1 874 2 157 
Ostatní finanční náklady 197 154 248 122 472 
Převod finančních výnosů  0 0 0 0 0 
Převod finančních nákladů  0 0 0 0 0 
Finanční výsledek hospodaření -112 -39 10 1 740 1 685 
Daň z příjmů za běžnou činnost 63 101 299 830 0 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 923 92 784 2 602 -1 756 
Mimořádné výnosy 0 0 0 0 1 
Mimořádné náklady 865 0 0 0 0 
Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 
Mimořádný výsledek hospodaření -865 0 0 0 1 
Převod podílu na VH společníkům 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření za účetní období 58 92 784 2 602 -1 755 
Výsledek hospodaření před zdaněním 121 193 1 083 3 432 -1 755 

 
(Zdroj: Zpracováno dle (8)) 
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PŘÍLOHA Č. 4: VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ZA OBDOBÍ 

2009 – 2013 

 
Položky 2009 2010 2011 2012 2013 

Tržby za prodej zboží 46 674 48 287 47 768 38 636 31 011 
Náklady vynaložené na prodané zboží 34 745 38 501 35 471 26 333 21 948 
Obchodní marže 11 929 9 786 12 297 12 303 9 063 
Výkony 26 235 0 62 169 
Výkonová spotřeba 5 208 5 747 5 696 5 226 3 976 
Přidaná hodnota 6 747 4 274 6 601 7 139 5 256 
Osobní náklady 3 594 4 514 4 463 4 429 4 512 
Daně a poplatky 55 28 23 58 23 
Odpisy DNM a DHM 681 648 621 625 281 
Tržby z prodeje DM a materiálu 119 360 25 0 0 
Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 0  0 28 0 0 
Změna stavu rezerv a OP v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období 0  0 0 1 534 -1 076 
Ostatní provozní výnosy 4 74 48 22 0 
Ostatní provozní náklady 53 152 253 90 38 
Převod provozních výnosů  0  0 0  0 0 
Převod provozních nákladů  0  0 0 0 0 
Provozní výsledek hospodaření 2 487 -634 1 286 425 1 478 
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů  0 0  0 0 0 
Prodané cenní papíry a podíly  0 0  0 0 0 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  0 0  0 0 0 
Výnosy z krátkodobého finančního majetku  0 0  0 0 0 
Náklady z finančního majetku  0 0  0 0 0 
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů  0 0  0 0 0 
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů  0 0  0 0 0 
Změna stavu rezerv a OP ve finanční oblasti  0 0  0 0 0 
Výnosové úroky 1 0 0 0 0 
Nákladové úroky 0 2 0 5 11 
Ostatní finanční výnosy 598 1 395 390 1 027 54 
Ostatní finanční náklady 675 239 1 121 415 1 508 
Převod finančních výnosů 0 0  0 0 0 
Převod finančních nákladů 0 0  0 0 0 
Finanční výsledek hospodaření -76 1 154 -731 607 -1 465 
Daň z příjmů za běžnou činnost 277 112 151 271 6 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 2 134 408 404 761 7 
Mimořádné výnosy 0 0 0 0 0 
Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 
Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 
Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 0 0 0 
Převod podílu na VH společníkům 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření za účetní období 2 134 408 404 761 7 
Výsledek hospodaření před zdaněním 2 411 520 555 1 032 13 

 
(Zdroj: Zpracováno dle (8)) 
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PŘÍLOHA Č. 5: POMOCNÉ VÝPOČTY ZA OBDOBÍ 2004 – 

2008 

 
Ukazatele likvidity 2004 2005 2006 2007 2008 

Okamžitá likvidita 0,4017 0,0754 0,3089 0,3645 0,4474 
Pohotová likvidita 0,4607 0,7264 0,7662 1,0776 0,8726 
Běžná likvidita 1,2502 1,2551 1,2481 1,9227 1,0291 

Ukazatele rentability 2004 2005 2006 2007 2008 
ROI 0,3696 0,0738 0,1930 0,2032 -0,2544 
ROA 0,0195 0,0293 0,1410 0,3126 -0,1297 
ROE 0,0437 0,0649 0,3560 0,5415 -0,6158 
ROS 0,0057 0,0051 0,0231 0,0523 -0,0401 

Ukazatele aktivity 2004 2005 2006 2007 2008 
Obrat celkových aktiv 3,4413 5,6885 6,1184 5,9796 3,2319 
Obrat DM 13,9292 21,5669 38,5187 46,2210 19,4216 
Doba obratu zásob 45,6690 18,3634 17,1257 21,5147 13,7600 
Doba obratu pohledávek 3,4155 22,6120 16,2472 18,1519 37,3851 
Doba obratu závazků 42,7113 28,4110 33,5529 25,0293 87,8302 

Ukazatele zadluženosti 2004 2005 2006 2007 2008 
celková zadluženost 0,5530 0,5488 0,6039 0,4228 0,7893 
koeficient zadluženosti 0,4470 0,4512 0,3961 0,5772 0,2107 

Bankrotní modely 2004 2005 2006 2007 2008 
Altmanův index 5,0575 6,4487 7,1360 7,3699 2,6321 
IN05 2,9124 1,9948 2,7501 2,9504 -68,8590 

 
(Vlastní zpracování) 
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PŘÍLOHA Č. 6: POMOCNÉ VÝPOČTY ZA OBDOBÍ 2009 – 

2013 

 
Ukazatele likvidity 2009 2010 2011 2012 2013 

Okamžitá likvidita 0,3967 0,2173 0,4067 0,8397 0,8639 
Pohotová likvidita 0,9648 0,9436 1,0238 1,3908 1,2572 
Běžná likvidita 1,1822 1,1320 1,1803 1,4339 1,2973 

Ukazatele rentability 2009 2010 2011 2012 2013 
ROI 0,1410 -0,0299 0,0559 0,0203 0,0673 
ROA 0,1210 0,0193 0,0176 0,0363 0,0003 
ROE 0,4198 0,0823 0,0754 0,1243 0,0011 
ROS 0,0457 0,0084 0,0085 0,0197 0,0002 

Ukazatele aktivity 2009 2010 2011 2012 2013 
Obrat celkových aktiv 2,6481 2,2915 2,0764 1,8484 1,4189 
Obrat DM 17,6760 20,3532 22,3319 21,7160 16,2480 
Doba obratu zásob 21,0373 22,6660 20,8081 5,3212 7,1123 
Doba obratu pohledávek 54,9636 87,3995 82,0641 68,0872 69,8640 
Doba obratu závazků 96,6758 120,3339 132,9802 123,5506 177,6216 

Ukazatele zadluženosti 2009 2010 2011 2012 2013 
celková zadluženost 0,7118 0,7660 0,7670 0,7076 0,7209 
koeficient zadluženosti 0,2882 0,2340 0,2330 0,2924 0,2791 

Bankrotní modely 2009 2010 2011 2012 2013 
Altmanův index 3,4220 2,4790 2,5411 2,3503 2,0083 
IN05 1,4136 -12,0279 0,9379 1,1520 1,2226 

 
(Vlastní zpracování) 
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PŘÍLOHA Č. 7: UKÁZKA PROGRAMU 1. ČÁST 

 

 
 

 
 

(Vlastní zpracování) 
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PŘÍLOHA Č. 8: UKÁZKA PROGRAMU 2. ČÁST 

  

 
 

 
 

(Vlastní zpracování) 


