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ABSTRAKT  

Cílem mé bakalářské práce na téma: „Návrh softwarové podpory pro plánování tržeb“ je 

sestavení ročního plánu tržeb společnosti HARTMANN – RICO jinou metodou, než doposud 

firma využívala. 

První část práce je věnována krátkému seznámení se s firmou HARTMANN – RICO, její 

historií, zaměřením a výrobním sortimentem. Ve druhé a třetí části uvádím teoretické 

poznatky související s prognózováním tržeb a časovými řadami jako nástrojem pro 

ekonomické plánování. Zejména jsem se zaměřila na metodu klouzavých průměrů a sezónní 

složku, včetně uvedení způsobů jejich výpočtů. Před samotnou tvorbou plánu je znázorněn 

program, vytvořený pro spojení souborů, obsahujících několikatisícové hodnoty historických i 

současných tržeb. Program bude sloužit pro bezpečné spojení několika databází a předejde se 

tak vzniku chyb související se selháním lidského faktoru. Na závěr je zkonstruován roční plán 

tržeb rozpočítaný do jednotlivých měsíců, uvedených v grafech. 

 

Klí čová slova 

Plán tržeb, plánování, časové řady, metoda klouzavých průměrů, modelování sezónní složky 

  

ABSTRACT 

The aim of my bachelor thesis on the topic: „ A proposal of software support for incomes 

planning“ is to make an annual plan of incomes of the company HARTMANN – RICO by 

means of a different method from the one that was used until now. 

The first part of my thesis is devoted to short introduction of the company HARTMANN – 

RICO, it is history, centre of attnention and its products. In the second and third part I 

mention my theoretical knowledge connected with forecasting incomes and time lines as an 

instrument for economic planning. Especially I focused on the method of variable average and 

seasonal file including stating the ways of calculating. Before creation of the plan itself there 

is a programme shown which is made for connecting files containing values of historical and 

contemporary incomes which can reach several thousands. The programme will serve for safe 

connection and prevention from errors connected with human mistakes. At the conclusion 

there is an annual incomes plan made which is divided into single months shown in graphs. 
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Úvod 

 

Pro svoji bakalářskou práci jsem si vybrala společnost, zabývající se výrobou a 

distribucí zdravotnických prostředků a hygienických výrobků. Výběr společnosti, o 

které píši, nebyl náhodný. Ve firmě pracuji jako asistentka obchodní manažerky 

spotřebního trhu a právě na její přání se ve svojí práci budu zabývat prognózováním 

tržeb. 

Při plánování tržeb je třeba respektovat cyklický vývoj na určitých trzích, v odvětvích či 

oborech, ve skupinách zákazníků aj., který bude ovlivňovat jak dosahované prodeje, tak 

především prodejní ceny. 

Je třeba zdůraznit, že výši tržeb ovlivňuje veliký počet především externích faktorů, na 

které může podnik jen málo působit a které představují rizikové faktory. Velikost 

prodejů, dosahované prodejní ceny i devizové kurzy jsou značně nejisté veličiny, tvořící 

pro podnik klíčová rizika. Pokles poptávky vzhledem k její předpokládané hodnotě, 

neúspěšnost v průniku na určité trhy, menší úspěšnosti některých nových produktů, 

nedosažení očekávaných prodejních cen či nepříznivý vývoj devizového kurzu 

v případě značné orientace na zahraniční trhy pak mohou vést ke značným odchylkám 

skutečných tržeb od tržeb plánovaných. Výsledkem mohou být značné finanční potíže, 

které mohou vést až k bankrotu podniku. Vzhledem k tomu je třeba doporučit při 

plánování tržeb značnou obezřetnost a nepodléhat přílišnému optimismu. Je proto 

užitečné pracovat s variantními předpoklady tržeb, kterých by podnik mohl dosáhnout 

za podmínek příznivějšího i méně příznivého vývoje rizikových faktorů. Důležitá je též 

připravenost firmy na zvládnutí situací spojených se značnými negativními odchylkami 

skutečných tržeb od jejich plánovaných hodnot. 
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1 Cíl 

 

Cílem mé bakalářské práce je prognóza tržeb pro rok 2008 jinou metodou, než doposud 

firma využívala. 

K zjištění plánu tržeb využiji analýzu časových řad. Zaměřím se na metodu klouzavých 

průměrů a sezónní složku. Porovnám, která metoda je vhodnější a výsledky znázorním 

v grafech. Zjištěné prognózy dále rozplánuji do jednotlivých výrobkových skupin, 

jejichž vývoj od roku 2005 do roku 2008 též vykreslím v grafech. 

Domnívám se, že díky zjištěným trendům se manažerům bude lépe prognózovat prodej. 

Plánování bude rychlé, přesné a zaznamenané v grafu, kde budou moci vidět šum mezi 

reálnými tržbami a vyrovnanou hodnotou. 

Dále vytvořím softwarovou podporu, která pouhým stisknutí tlačítka spojí dohromady 

hodnoty z více souborů do jednoho excelovského listu. Hodnoty, které soubory 

obsahují, jsou roční tržby rozplánované do měsíců, které si jednotliví manažeři dále 

rozdělili dle svých obchodních řetězců. Úkolem asistentky je každý měsíc soubory od 

všech manažerů spojit v jeden. Její odpovědností je úplnost údajů. Proto následně po 

spojení kontroluje, zda součty souborů souhlasí se souborem spojeným. Vše musí 

souhlasit do posledního spojeného řádku či sloupce, jelikož se souborem, obsahujícím 

všechny hodnoty, pracuje jejich nadřízená, obchodní manažerka pro spotřební trh, která 

s daty dále pracuje a porovnává plán tržeb s reálem.  

Jsem přesvědčena, že vytvořením programu usnadním práci a ušetřím čas všem 

asistentkám, které každý měsíc tento nebo podobný úkon provádějí.  
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2 Charakteristika společnosti HARTMANN – RICO a.s.  

 

Společnost HARTMANN – RICO a.s. patří mezi nejvýznamnější výrobce a distributory 

zdravotnických prostředků a hygienických výrobků v České republice (13). Vznikla 

v roce 1991 vstupem společnosti Paul Hartmann AG do tehdejšího podniku Rico 

Veverská Bítýška. Společnost je součástí mezinárodní skupiny HARTMANN se sídlem 

v Heidenheimu v SRN. 

Více než 10 let působí HARTMANN – RICO s.r.o. na území Slovenské republiky, se 

sídlem v Bratislavě. 

HARTMANN – RICO zaměstnává celkově více než 1 500 zaměstnanců. V České 

republice má společnost čtyři výrobní závody: 

 

Závod Veverská Bítýška 

Historie závodu sahá do roku 1905, kdy zde vznikla úpravna kaolinu. V roce 1948 byly 

hlavním výrobním sortimentem hygienické výrobky a vata. V roce 1991 do tehdejšího 

Rica vstoupila německá společnost Paul HARTMANN AG. Tato změna přinesla 

závodu rozsáhlé investice a novou orientaci zdravotnických prostředků. V posledních 

letech se zde vyrábějí především jednorázové operační roušky a sety. 

 

Závod Chvalkovice  

Závod Chvalkovice byl založen v roce 1892 jako největší bělidlo a úpravna textilu 

v Rakousku-Uhersku. Převodem pod společnost Rico došlo ke změně výrobního 

programu na zdravotnické zboží. 

Výrobní program tohoto závodu se specializuje na výrobu Medisetů, balení operačních 

rukavic, výrobu sádrových obinadel a gázových produktů pro tradiční hojení ran. 

 

Závod Havlíčkův Brod 

Specializací tohoto závodu jsou především komponenty pro finální výrobu 

jednorázového operačního krytí. Odběratelem těchto produktů z Havlíčkova Brodu je 

závod ve Veverské Bítýšce, kde se sety jednorázového operačního krytí kompletují. 
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Závod Most 

Výrobní náplň závodu Most prošla vývojem od zpracování buničité vaty přes vatu 

obvazovou, výrobu dámské hygieny, obvazů a obinadel.  

Nynější výrobní sortiment tohoto závodu se specializuje na výrobu obvazů a obinadel. 

 

2.1 Historie společnosti 
 
První výrobky se značkou Rico se na trhu objevily před více než jedním stoletím. 

Počátek úspěšné firmy nalezneme již v roce 1891, kdy byla pod názvem 

Richter&Compagnon založena v Chomutově.  

V roce 1914 byla ve Vídni zřízena akciová společnost Rico, jejíž název je odvozen od 

hlavních podílníků, pánů Julia Richtera a Jindřicha Kohna.  

O několik let později vznikl závod v dnešním sídle společnosti, ve Veverské Bítýšce. 

Historie společnosti se datuje od prosince roku 1991. Do tehdejšího podniku Rico 

Veverská Bítýška vstoupil přední světový výrobce zdravotnických prostředků a 

hygienických výrobků – společnost Paul Hartmann. Za deset let svého působení se 

HARTMANN – RICO stal největším výrobcem ve svém oboru, jedním 

z nejvýznamnějších distributorů a rovněž význačným exportérem. 

Úspěch společnosti má svůj základ v stabilním zázemí silné mezinárodní skupiny 

HARTMANN. Vstupem do této skupiny se společnosti otevřel přístup k modernímu 

know-how, novým trhům, výzkumné základně a v neposlední řadě k potřebnému 

kapitálu. 

Firemní strategií je neustálé udržování kontaktu s lékařským prostředím a zjišťování 

aktuálních potřeb lékařů a zdravotnického personálu. Děje se tak prostřednictvím 

seminářů pro pracovníky ve zdravotnictví pořádaných společností a přímých kontaktů 

se špičkovými lékařskými a vědecko-výzkumnými pracovišti. Výsledkem neustálého 

dialogu mezi specialisty společnosti a uživateli produktů s modrým oválem je proces 

zvyšování kvality a užitné hodnoty výrobků a jejich průběžná inovace. Díky tomu se 

v produktech a službách společnosti projevuje její velká přednost – medikální 

kompetence. 

Za více než deset let své existence společnost investovala velké prostředky do 

modernizace výrobních prostor a technologií. Na výši je firemní informační a 
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komunikační systém, logistika a doprava produktů k zákazníkům. Důležitou roli hraje 

aktivní marketing společnosti, dlouhodobá práce se zákazníky a silná podpora prodeje. 

Společnost pravidelně podstupuje certifikaci mezinárodních standardů, které měří 

kvalitu její práce: 

ISO 9001:2000     management jakosti 

ISO 13485: 2003  management jakosti pro výrobu zdravotnických prostředků 

ISO 550:1994       sterilizace ethylenoxidem 

Tímto může svým zákazníkům poskytnout záruku, že jsou dodrženy nejvyšší požadavky 

na kvalitu, čistotu a bezpečnost jejich výrobků ve všech stupních výrobního procesu. 

Společnost věnuje získávání zaměstnanců a jejich dalšímu profesnímu rozvoji 

maximální pozornost a péči. Díky své mezinárodní struktuře nabízí svým klíčovým 

zaměstnancům nejširší možnosti uplatnění a profesního růstu. Společnost poskytuje 

svým pracovníkům dobré pracovní podmínky, umožňuje jim rozvoj a vzdělávání jak  

v oblasti odborné, tak i osobní. Zapojuje zaměstnance do tvorby firemní kultury, 

získává zpětnou vazbu a jejich spokojenosti, motivaci a identifikaci s firmou. Oceňuje 

nejlepší zaměstnance titulem „ Osobnost HARTMANN – RICO“ 

HARTMANN – RICO dlouhodobě podporuje projekty zaměřující se na hendikepované 

občany. Podílí se na projektech Českého svazu tělesně postižených sportovců – 

mezinárodním turnaji vozíčkářů v tenise, MČR v plavání hendikepovaných, turnaji 

ragbistů na vozíku. 

Podle svých možností rovněž pomáhá i v individuálních případech přímo 

hendikepovaným jednotlivcům či rodinám. 

HARTMANN – RICO podporuje prostřednictvím své nadace Dobrý soused sdružení ve 

Veverské Bítýšce. Ročně jim věnuje finanční podporu ve výši 200.000 Kč. 

 

2.2 Výrobky a zdravotnické prostředky 
 
V nemocnicích, ordinacích praktických lékařů, lékárnách, drogeriích či hypermarketech 

se můžeme setkat s obinadly a obvazy, výrobky pro operační sály, prostředky 

 pro moderní a tradiční ošetřování ran, náplastmi, diagnostikou, výrobky pro 

inkontinentní pacienty, prostředky pro ošetřování a péči o nemocné, výrobky dětské a 

dámské hygieny a prostředky první pomoci. 
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2.3 Tržní segmenty 
 
Vývoj velikostního podílu trhů, na kterých se firma nachází, jsem zjišťovala u dámské 

hygieny, náplastí, vat a vatových výrobků v letech 2006 a 2007.  

 

Dámská hygiena 

Na trhu v oblasti dámské hygieny se HR v roce 2006 ocitl na 4. místě s 10, 98%. Oproti 

tomu v roce 2007 postoupil na 3. místo, což bylo způsobeno poklesem konkurenční 

firmy Kimberly & Clark, která v roce 2006 se svými 11,05% poklesla v následujícím 

roce o 0,66% .  

Umístění na druhé místo patří společnosti Johnson & Johnson, které náleží 12,9 % 

z celkového podílu trhu. 

První místo zaujímá firma Procter&Gamble s 29,3 % podílu z celkového trhu 

v segmentu dámské hygieny v roce 2007. 

 

Náplasti 

V umístění na trhu v prodeji náplastí je HARTMANN – RICO v roce 2006 i 2007  

na prvním místě. I když v roce 2007 firma zaznamenala menší pokles obratu z prodeje 

náplastí o 0,38%, přesto si první místo udržela. 

V roce 2006 se 17,53% patří druhé umístění společnosti UNKNOWN 

MANUFACTURER, které si stejně jako HR své druhé místo udržela v obou letech 

i přes 1,53%- tní pokles v následujícím roce. 

Třetí místo v segmentu náplastí patří PRIVATE LABEL MANUFACTURER, jejíž 

tržní podíl z celkového byl v roce 2007 15,65%. 

 

Vata 

V ČR patří největší podíl v prodeji vaty a vatových výrobků HARTMANN – RICO.  

V roce 2006 je jeho podíl 31,82% a v roce 2007 dokonce o 2,77% větší. V této 

oblasti firmě konkurují PRIVATE LABELS, což jsou značky obchodních řetězců jako 

je např. Tesco, Spar apod. a to téměř s 31,22 % v roce 2006. Ovšem na rozdíl od HR 

jím v roce 2007 podíl na trhu klesl o 3,55%. Druhé místo si však udržely v obou letech. 

Na třetím místě se ocitá firma SPEKTRUM s 11,84 % v roce 2007. 
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3 Časové řady jako nástroj ekonomického prognózování  

 

Nejdůležitější metodou předpovědi budoucího vývoje je analýza časových řad 

(8). Časovou řadou se rozumí posloupnost pozorování kvantitativní charakteristiky 

uspořádané v čase směrem od minulosti k přítomnosti. Poznání zákonitosti vývoje 

časových řad a rozbor příčin, které k nim vedly, umožňuje předvídání budoucího vývoje 

těchto řad. To pomáhá ekonomům lépe odhadnout pravděpodobnou situaci v jejich 

podniku i podmínky, ve kterých budou podnikat v příštím období, a tak s předstihem 

plánovat své aktivity.  

Časové řady dělíme na řady intervalové a okamžikové. Intervalové řady charakterizují 

kolik jevů, věcí a událostí vzniklo či zaniklo v určitém časovém intervalu, zatímco 

okamžikové řady udávají kolik jevů, věcí a událostí v určitém časovém okamžiku 

existují. Zásadním rozdílem mezi těmito typy časových řad je to, že údaje intervalových 

časových řad lze sčítat a tím lze vytvořit součty za více období. 

 

3.1 Dekompozice časových řad 
 
Dekompozice časových řad je založena na práci se systematickými složkami časové 

řady. Při tomto přístupu se předpokládá, že časová řada obsahuje systematické složky, 

na které je možné ji rozložit. Jedná se o následující složky: 

• trendová složka Tt  

• sezónní složka St  

• cyklická složka Ct  

• náhodná složka εt  

Je pochopitelné, že časová řada nemusí obsahovat všechny uvedené složky najednou. 

 

3.1.1 Trend 

 
Trendem se rozumí obecné směřování vývoje zkoumaného jevu za dlouhé období. Je 

výsledkem dlouhodobých a stálých procesů. Trend může být rostoucí nebo klesající. Je-
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li ukazatel dané časové řady v průběhu celého sledovaného období v podstatě na stejné 

úrovni, a kolem této úrovně pouze kolísá, pak hovoříme o časové řadě bez trendu. 

 

3.1.2 Sezónní složka 

 
Popisuje periodické změny v časové řadě, které se odehrávají v rámci jednoho 

kalendářního roku a každý rok se opakují (9). V podstatě by se dalo říci, že sezónnost je 

důsledkem střídání ročních období. Nejčastěji pozorujeme sezónnost u čtvrtletních a 

měsíčních časových řad. Přestože se tato složka pravidelně v časové řadě opakuje, může 

v průběhu let měnit svůj charakter. 

Budeme předpokládat, že časová řada, mající sezónní výkyvy, se skládá z K období 

( period ) o L dílčích obdobích ( sezónách ) v každé periodě (4).  

Trend a sezónní výkyvy v časové řadě lze vyjádřit předpisem: 

 

ηlj = b1 + b2 tlj + vl , l = 1, 2…., L, j = 1, 2,…, K, 

 

kde jednotlivé členy tohoto součtu značí: 

- ηlj - je vyrovnaná hodnota v l-tém období j-té periody, 

- tlj = ( j – 1 ) L+l je časová proměnná pro l-té období v j-té periodě 

- vl - je sezónní výkyv v l-tém období každé periody 

 

Pro sezónní výkyvy ve všech periodách platí: 

 

∑
=

=
L

l

v
1

1 0  

 

Odhady koeficientů b1, b2 a vl  se určí metodou nejmenších čtverců minimalizací funkce: 

 

S = S (b1,b2 tlj, vl ) = 2
21

11

)( lljlj

K

j

L

l

vtbby −−−∑∑
==
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Aby se ve funkci S (b1,b2 tlj, vl ) zmenšil počet koeficientů, zavede se nový koeficient, 

označený cl, kde 

cl = vl + bl ,    l = 1, 2,…L. 

 

Pro výpočet koeficientu bl nám poslouží vzorec: 

 

1
1

1

1
c

L
b

L

l
∑

=

=  

 

Pro vyjádření soustavy rovnice použijeme vzorec: 
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11

21 ,            l= 1, 2,….,L; 
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K

j
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3.1.3 Cyklická složka 

 
Kolísání okolo trendu v důsledku dlouhodobého cyklického vývoje s periodou větší než 

jeden rok, zpravidla dva a více roků. U ekonomických řad je cyklická složka často 

spojována se střídáním hospodářských cyklů. Protože působí dlouhodobě, je velmi 

obtížné ji vysledovat a popsat. Perioda cyklické složky se může pohybovat v násobcích 

let, a proto pokud máme krátkou časovou řadu, nemusí být cyklická složka vůbec 

rozeznatelná. Navíc se charakter této složky může v čase měnit. 

 

3.1.4 Náhodná složka 

 
Náhodná složka je složka nesystematická a je tvořená náhodnými výkyvy řasové řady, 

zatímco první tři složky časové řady patří mezi systematické. Pod tuto složku můžeme 

zařadit všechny vlivy, které na časovou řadu působí a které nedokážeme systematicky 

podchytit a popsat. 
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Matematicky se dají všechny závislosti vyjádřit vzorcem: 

 

yt = Tt + St + Ct + et 

 

3.2 Metoda klouzavých průměrů  
 
Metoda klouzavých průměrů je metoda přístupu k modelování trendové složky. Je 

založena na předpokladu, že časovou řadu můžeme vyrovnat v krátkých úsecích jednou 

matematickou křivkou, ovšem s různými parametry. Metoda klouzavých průměrů je 

založena na lineární kombinaci hodnot původní časové řady. V podstatě se jedná 

 o vyrovnání řady polynomem určitého řádu.  

Prvními pěti sousedními hodnotami časové řady proložíme polynom třetího stupně, 

jehož pomocí určíme vyrovnané jednak první dvě, jednak prostřední hodnotu této 

pětice. Poté se posuneme na časové ose o jeden časový interval doprava k další pětici 

hodnot časové řady, kterou proložíme novým polynomem třetího stupně a určíme její 

vyrovnanou prostřední hodnotu. Tímto způsobem se posouváme podél časové osy tak 

dlouho, dokud nedojdeme k poslední pětici hodnot, u níž polynomem třetího stupně 

určíme vyrovnanou jednak prostřední, jednak poslední dvě hodnoty této pětice. 

Výsledkem této metody je vyrovnání zadaných hodnot časové řady, z něhož se někdy 

dá usoudit její trend. Název této metody – metody klouzavých průměrů – tedy 

charakterizuje způsob výpočtu, kdy po časové ose jakoby „ kloužeme“ . 

 

Nejdříve určíme složky vektoru c1: 

τ++Σ= 2111 yc  

ττ ++Σ= 2112 yc  

ττ ++Σ= 21
2

13 yc  

ττ ++Σ= 21
3

14 yc  
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Pomocí vektoru b1 určíme první a druhou vyrovnanou hodnotu časové řady:  

 

3

4

2

32111
)2()2()2(),2( −+−+−+=−=

kkkk
bbbbbηη  

3
4

2
32112

)1()1()1(),1( −+−+−+=−=
kkkk

bbbbbηη  

 

Prostřední vyrovnané hodnoty se vypočítají podle vzorce: 

 

( )43212 31217123
35

1
+++++ −+++−= kkkkk yyyyyη

 

Koeficienty bk1, bk2, bk3, bk4 pak určíme pomocí inverzní matice: 

 

 4896 0 -1440 0 
0 9100 0 -2380 

1/10080 
-1440 0 720 0 

 0 -2380 0 700 
 

Pro vyrovnání předposlední a poslední hodnoty časové řady použijeme vzorce: 

 

3

4

2

321111
222),2(

kkkk
bbbbb +++==ηη  

3

4

2

321112
111),1(

kkkk
bbbbb +++==ηη  

 

Chceme-li prognózovat, pak pro zjištění prvního měsíce následujícího roku použijeme 

vzorec: 

3

4

2

321113
333),3(

kkkk
bbbbb +++==ηη  
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3.3 Účinek klouzavých průměrů na jednotlivé složky časové řady 
 

Vliv na trendovou složku 

Klouzavé průměry by neměly mít účinek na trendovou složku, neboť mají za účel právě 

tuto složku modelovat. Bohužel však často klouzavé průměry mají na tuto složku rušivý 

vliv. Je tedy třeba aplikovat klouzavé průměry velmi uvážlivě. 

  

Vliv na sezónní složku 

Obecně platí, že pokud je délka klouzavých průměrů kratší než délka sezóny, bude 

vyrovnaná řada opět obsahovat sezónní složku - možná se pouze změní některé 

parametry. Bude-li délka sezóny naopak menší než délka klouzavých průměrů, může to 

při určitých vhodně zvolených vahách klouzavého průměru vést k odstranění sezónní 

složky z vyrovnané řady. Hovoříme pak o tom, že provádíme sezónní očištění. Obecně 

se k tomuto očištění používají tzv. centrované klouzavé průměry. 

  

Vliv na cyklickou složku 

Vzhledem k velmi dlouhé periodě cyklické složky nemají klouzavé průměry na tuto 

složku téměř žádny vliv. 

 

Vliv na náhodnou složku 

Po aplikaci klouzavých průměrů přestane mít náhodná složka charakter nekorelovaných 

veličin. Navíc aplikace klouzavých průměrů redukuje původní rozptyl náhodné složky 

na menší hodnotu. 
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4 Plánování 

 

Základem plánu je plánování tržeb. Plánování patří mezi hlavní činnosti manažera a je 

jednou z nejdůležitějších úloh managementu. Zahrnuje výběr úkolů, cílů a činností 

potřebných pro jejich dosažení. Plánování je zaměřeno do budoucnosti, určuje čeho má 

být dosaženo a jakým způsobem.  

Dle důležitosti kritérií můžeme členit plány z hlediska: 

- Času – plány dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé. Problémem je, že časový 

horizont je poněkud relevantní, a co je pro malou firmu dlouhodobé, může být 

pro velkou společnost střednědobou záležitostí. 

- Oblasti zaměření – plán výroby, prodeje atd. 

- Více kritérií najednou – čas, zaměření, obsah, závaznost apod. 

 

4.1 Krátkodobé finanční plánování 
 

Jde o plánování s časovým horizontem několika měsíců až jednoho roku. Krátkodobé 

finanční plánování souvisí zejména s běžnou hospodářskou činností podniku. Pokud má 

podnik výrobkové skupiny, je dobré plánovat tržby dle výrobkových segmentů.  

Na rozdíl od dlouhodobého finančního plánování je krátkodobé více přesné, jelikož se 

prognózují vnější podmínky v kratším období a tedy riziko prognostické chyby je 

menší. Při krátkodobém finančním plánování se plánují především výnosy, náklady a 

jejich rozdíl i zisk. Hlavním účelem sestavování krátkodobého finančního plánu je 

zabezpečení krátkodobé likvidity podniku. 

Zpravidla se roční finanční plán sestavuje ve třech krocích: 

a) sestavení plánované výsledovky v kalkulačním členění 

b) sestavení plánu peněžních toků 

c) sestavení plánované rozvahy 

 

Krátkodobý finanční plán si vytyčuje taktické cíle podniku, které jsou obsaženy 

v rozpočtech. Velmi obecně by se dalo říci, že krátkodobé finanční plánování podniku 

se týká krátkodobých aktiv a pasiv.  
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4.2 Dlouhodobé finanční plánování 
 
Obvykle se uplatňuje v časovém horizontu 2 až 5 let. Existují však některé oblasti (např. 

plánování investic), kde se plánuje i s delším výhledem. 

Dlouhodobý finanční plán pomáhá poznat důležité faktory pro strategická rozhodnutí 

(1). 

Strategií se rozumí dlouhodobý program činnosti podniku. Na ni navazují plány, které 

určují způsob dosažení strategických cílů. Kvalitní strategické plánování vyžaduje, aby 

byly získány a vyhodnoceny určité soubory informací, které charakterizují jednotlivé 

stránky podniku. Jde o určitou diagnózu a o hodnocení výchozí situace podniku, jež 

umožňují specifikovat jeho možnosti a schopnosti vytvářet výrobky, vyrábět a prodávat 

výrobky, a zajistit finanční stabilitu, reprodukci a rozvoj podniku. 

Pro kvalitní tvorbu strategického plánu nemůže podnik vystačit pouze s interními 

analýzami, ale rozhodující vliv budou mít v mnoha případech analýzy externí, čili 

analýzy okolí podniku.  

Analýza okolí podniku se zaměřuje jednak na makrookolí, jednak na mikrookolí. Pokud 

jde o analýzy makrookolí, pak pozornost je třeba věnovat především hospodářské a 

legislativní politice vlády, očekávanému vývoji mezinárodních politických a 

ekonomických podmínek, vývoji na finančních trzích z hlediska možností a podmínek 

získávání finančních zdrojů apod.  

Rozhodující význam pro zpracování strategického plánu bude mít v mnoha případech 

analýza mikrookolí, jejíž součástí by měly být analýzy a prognózy tržní situace a jejího 

vývoje; konkurenční situace a faktorů ovlivňujících tuto situaci. 

 

4.3 Plánování tržeb 
 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb tvoří u většiny organizací výrobního 

charakteru a organizací poskytujících služby rozhodující složku jejich tržeb.  

Ke stanovení budoucí předpokládané velikosti tržeb lze přistupovat buď agregovaně, 

nebo ke větší míře podrobnosti (5). Agregované přístupy určují prognózu budoucí výše 

tržeb jakožto časovou řadu jedné agregované položky, představující velikosti tržeb 

v jednolitých letech plánovacího období. 
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Ke stanovení tržeb lze využít: 

- odhady založené na využití zkušeností a znalostí marketingových pracovníků 

- trendové křivky, jejichž podstatou je přiblížení budoucích tržeb na základě 

historických údajů o velikosti tržeb z několika minulých let 

- regresní a korelační analýzu, stanovující budoucí vývoj tržeb pomocí 

agregovaného modelu. 

U trendových křivek je jedinou nezávisle proměnnou ovlivňující budoucí výši tržeb čas, 

jehož prostřednictvím působí všechny faktory, ovlivňující tržby. Nevýhodou této 

metody je především to, že předpokládá v budoucnosti stejnou intenzitu a směr 

působení všech faktorů ovlivňujících tržby tak, jak tomu bylo v minulosti. Aplikace 

regresní analýzy, lineární, resp. nelineární, předpokládá identifikovat faktory, které 

ovlivňují velikost tržeb. Pomocí časových řad minulých tržeb a časových řad 

ovlivňujících faktorů za minulé období se stanoví parametry regresního modelu. Pro 

stanovení budoucích tržeb pomocí tohoto modelu je třeba dále stanovit prognózy hodnot 

ovlivňujících faktorů v plánovacím období. Je zřejmé, že regresní analýza je jemnější 

nástroj než trendové křivky, neboť pracuje s více faktory působícími na výši tržeb. Je 

ovšem také náročnější na vstupní data.  

Při plánování tržeb je třeba respektovat cyklický vývoj na určitých trzích, v odvětvích či 

oborech, ve skupinách zákazníků aj., který bude ovlivňovat jak dosahované prodeje, tak 

především prodejní ceny. Je třeba zdůraznit, že výši tržeb ovlivňuje veliký počet 

především externích faktorů, na které může podnik jen málo působit a které představují 

rizikové faktory. Velikost prodejů, dosahované prodejní ceny i devizové kurzy jsou 

značně nejisté veličiny, tvořící pro podnik klíčová rizika. Pokles poptávky vzhledem 

k její předpokládané hodnotě, neúspěšnost v průniku na určité trhy, menší úspěšnosti 

některých nových produktů, nedosažení očekávaných prodejních cen či nepříznivý 

vývoj devizového kurzu v případě značné orientace na zahraniční trhy pak mohou vést 

ke značným odchylkám skutečných tržeb od tržeb plánovaných. Výsledkem mohou být 

značné finanční potíže, které mohou vést až k bankrotu podniku. Vzhledem k tomu je 

třeba doporučit při plánování tržeb značnou obezřetnost a nepodléhat přílišnému 

optimismu. Důležitá je též připravenost firmy na zvládnutí situací spojených se 

značnými negativními odchylkami skutečných tržeb od jejich plánovaných hodnot. 
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5 Návrh výpočtu plánu tržeb 

 

5.1 Kontrola p ři spojování dat 
 
Cílem bylo vytvořit softwarovou podporu, která bezpečně spojí tři soubory dosažených 

prodejů v jeden, namísto ruční tvorby. 

Ve společnosti HARTMANN – RICO manažeři každý měsíc posílají své asistentce 

excelovské tabulky s hodnotami ročního plánu tržeb podle měsíců. Jedná se o tři 

manažery, mající na starost různé obchodní řetězce. Celkový ( spojený ) plán tržeb 

potřebuje znát obchodní manažerka spotřebního trhu, která pak porovnává plán tržeb 

s reálem. Při ručním spojování dat není vyloučena chybovost, tím mám namysli 

například opomenutí sloupce, přehlédnutí řádku či nějaké hodnoty. Po spojení dat pro 

jistotu asistentka přepočítává řádky, zda skutečně součet sedí s počty řádků všech tří 

souborů. 

Proto jsem vytvořila softwarovou podporu, která spojení souborů bezpečně zajistí. 

Ušetřím tím čas asistentky, který může být využit efektivněji. 

Ve Visual Basicu jsem vytvořila tlačítko, které jsem si nazvala „Import“. Počet řádků i 

sloupců, stejně tak i název každého souboru je uvedený ve zdrojovém kódu. Po stisknutí 

tohoto tlačítka se načtou všechny tři soubory do jednoho listu.  

 
Private Sub CommandButton1_Click() 

Dim xlsfile As Excel.Application 

Dim MyPath As String 

MyPath = ThisWorkbook.Path 

Set xlsfile = CreateObject("excel.Application") 

xlsfile.Workbooks.Open (MyPath & "\statistika_MS.xls") 

Worksheets("data").Range("A4:P1131").Cells.Value = xlsfile.Worksheets("data").Range("A4:P1131").Cells.Value 

xlsfile.Workbooks.Close 

xlsfile.Workbooks.Open (MyPath & "\statistika_MK.xls") 

Worksheets("data").Range("A1132:P1971").Cells.Value = xlsfile.Worksheets("data").Range("A4:P843").Cells.Value 

xlsfile.Workbooks.Close 

xlsfile.Workbooks.Open (MyPath & "\statistika_JS.xls") 

Worksheets("data").Range("A1972:P3027").Cells.Value = xlsfile.Worksheets("data").Range("A4:P1059").Cells.Value 

'xlsfile.Workbooks.Close 

 xlsfile.Application.Quit 

Set xlsfile = Nothing 

End Sub 
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Obr. č. 1 – Náhled na soubor před stisknutím tlačítka 

 

 

Obr. č. 2 – Náhled na soubor po stisknutí tlačítka 
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5.2 Plán tržeb na rok 2008 
 
Při sestavování ročního plánu ve společnosti HARTMANN – RICO se nejprve vychází 

z představy o zisku akcionáře. Vytvoří se určitý procentuelní plán tržeb, který se 

rozpočítá do jednotlivých zemí, regiónů a dále pak na jednotlivá oddělení, kde manažeři 

těchto oddělení svůj plán rozdělí do svých obchodních řetězců a výrobkových skupin. 

Zohlední se i výsledky SWOT analýzy, kde se zhodnotí silné a slabé stránky, hrozby a 

příležitosti. Hodnotí se např. organizační struktura, kompetence zaměstnanců, kapacita 

možnosti výroby apod. Dále pak interní a externí faktory (nezaměstnanost, inflace, 

vývoj cen surovin na vstupu apod.). 

Návrh plánu tržeb pro rok 2008 jsem sestavila pomocí časových řad, a to sezónní 

složkou a metodou klouzavých průměrů (viz příloha). K dispozici jsem měla výsledky 

tržeb od roku 2005.  

Dle výpočtů jsem zjistila, že vyrovnané hodnoty metodou klouzavých průměrů jsou 

oproti sezónní složce lepší, protože po provedení součtu reziduálních čtverců jsou 

rozdíly menší. Naproti tomu zase z hlediska prognóz je přesnější sezónní složka. Při 

výpočtu prognóz metodou klouzavých průměrů je totiž hned v prvním měsíci vidět, že 

výsledek je zdaleka jiný než ostatní. Z toho vyplývá, že získaný výsledek nemá pro 

daný problém smysl a ukazuje, že při použití této metody pro prognózování, se musí 

postupovat značně obezřetně. 

Proto jsem se více zaměřila na sezónní složku. Výsledné prognózy jsem dále využila 

k rozplánování tržeb dle jednotlivých výrobkových skupin. 

 

5.2.1 Vývoj tržeb dětské hygieny 

 
V tabulce je uvedený vývoj tržeb (v tisících Kč) dětské hygieny za období 2005 – 2008. 

Měsíční hodnoty dle jednotlivých roků jsou znázorněny v grafu č. 1. 
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2005 2006 2007 2008 
6 530 2 910 3 389 5 010 

5 325 2 152 1 836 3 868 

10 165 3 378 2 711 6 212 

3 479 1 923 3 054 3 644 

4 710 3 553 2 036 4 288 

6 157 2 652 2 532 4 666 

4 143 1 644 2 494 3 677 

4 319 4 213 2 850 4 741 

4 120 2 843 2 954 4 283 

4 886 1 920 2 024 3 952 

3 176 1 927 1 015 3 078 

3 807 3 875 1 468 4 119 

60 818 32 992 28 364 51 537 

Tab. č. 1– Hodnoty tržeb v oblasti dětské hygieny v letech 2005 - 2008 
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Graf č. 1 – Vývoj tržeb v oblasti dětské hygieny v letech 2005 - 2008 

 

Prudký pokles tržeb v roce 2005 v oblasti dětské hygieny je způsoben tím, že společnost 

přestala prodávat neziskové výrobky a nastala změna ve výrobkovém mixu. V letech 

2006 a 2007 je pokles tržeb v celku stabilní a zisk dokonce roste. Jak je vidět, změna 

výrobkového mixu byla efektivní. 

Podle statistických údajů v poslední době výrazně stoupá počet narozených dětí, proto 

se dá v roce 2008 očekávat i zvýšená poptávka po dětské hygieně (10). 

 



 - 28 - 

5.2.2 Vývoj tržeb dámské hygieny 

 

Tabulka obsahuje tržby (v tisících Kč) z prodeje dámské hygieny za období  

2005 – 2008. Tyto tržby jsou též znázorněny v grafu č. 2. 

 

2005 2006 2007 2008 

13 873 11 698 12 871 13 467 

13 103 10 305 9 205 11 553 

16 943 12 074 12 258 14 468 

13 157 11 201 8 327 11 633 

14 462 13 662 12 439 14 288 

15 973 13 250 11 746 14 451 

8 802 12 018 10 946 11 412 

13 004 12 250 13 032 13 613 

12 556 10 876 8 755 11 609 

9 834 10 395 12 518 11 824 

10 484 12 167 7 522 10 995 

15 673 7 953 8 086 11 536 

157 862 137 850 127 705 150 850 

Tab. č. 2 – Hodnoty tržeb v oblasti dětské hygieny v letech 2005 – 2008 
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Graf č. 2 – Vývoj tržeb v oblasti dámské hygieny v letech 2005 – 2008 

 

Tržby dámské hygieny dlouhodobě klesají, což je příčinou růstu segmentů, do kterých 

firma nemá výrobky. Jedná se zejména o dámské tampony, jejichž poptávka po nich 

stále více roste. Další důvod poklesu tržeb je v tom, že firma vlastní velký podíl 

dámských vložek, o které však zájem neustále opadá. Občasné nárůsty tržeb jsou 
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způsobeny kampaněmi, které společnost pořádá pro podporu prodeje. Snaží se své 

zákazníky zaujmout zvýhodněnými nabídkami typu 2 +1 zdarma, dárek při nákupu 

zboží apod. 

Doporučila bych nesoustředit se jen na klasické dámské vložky, ale především na 

výrobu a distribuci tampónů. 

 

5.2.3 Vývoj tržeb vat a vatových výrobků 

 
V tabulce jsou znázorněny tržby (v tisících Kč) z prodeje vat a vatových výrobků za 

období 2005 – 2008. Hodnoty v měsících jsou vykresleny v grafu č. 3 

 

2005 2006 2007 2008 

12 116 7 716 7 502 8 494 

6 528 5 256 6 895 5 603 

7 785 7 342 8 080 7 107 

9 388 7 736 6 966 7 395 

8 218 6 542 6 882 6 573 

6 333 6 372 8 354 6 373 

6 821 7 110 9 328 7 100 

6 494 6 246 10 655 7 140 

7 171 8 715 8 932 7 608 

5 717 9 534 8 647 7 296 

9 541 7 449 8 707 7 889 

6 318 6 900 7 797 6 323 

92 430 86 918 98 746 84 901 

Tab. č. 3 – Hodnoty tržeb v oblasti vat a vatových výrobky v letech 2005 – 2008 
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Graf č. 3 – Vývoj tržeb v oblasti vat a vatových výrobků v letech 2005 – 2008 

 

Pokles vatových výrobků v roce 2006 je způsoben nedostatkem produktů od výrobny. 

Přestože má společnost vlastní výrobní závod, z důvodu uzavření smluv s externími 

firmami upřednostnila jejich požadavky na výrobu, jelikož s HARTMANN – RICO 

žádné podepsané smlouvy neměla. 

V roce 2007 proběhlo jednání, kdy firma provedla patřičná opatření a smlouvu se 

závodem uzavřela. V tom samém roce proběhla velká kampaň na značku Bel, což se 

ukázalo být velmi dobrou investicí, díky které si firma rozšířila produktové portfolio a 

mohla si tak zvýšit i prodejní cenu. 

Protože trh s vatovými výrobky roste, společnost si rozšířila i distribuci těchto výrobků. 

Proto se dá očekávat, že i v roce 2008 si tržby z prodeje vat a vatových výrobků udrží 

ve stabilitě. 

 

5.2.4 Vývoj tržeb autolékárniček 

 
Tabulka obsahuje tržby (v tisících Kč) z  prodeje autolékárniček za období 2005 – 2008. 

Dle jednotlivých měsíců jsou tyto hodnoty znázorněny v grafu č. 4. 
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2005 2006 2007 2008 

1 945 3 067 1 728 2 312 

2 972 3 143 2 241 2 864 

4 501 6 023 4 290 5 028 

3 400 3 910 2 185 3 268 

3 163 4 763 2 146 3 473 

5 633 6 045 1 562 4 541 

4 546 6 642 2 679 4 763 

4 125 4 924 2 044 3 851 

2 650 5 587 1 963 3 566 

2 472 3 664 2 369 3 013 

2 177 4 363 1 926 3 013 

1 769 2 193 935 1 836 

39 353 54 324 26 068 41 527 

Tab. č. 4 – Hodnoty tržeb v oblasti autolékárniček v letech 2005 – 2008 
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Graf č. 4 – Vývoj tržeb v oblasti autolékárniček v letech 2005 -2008 

 

Velký nárůst v roce 2006 byl díky příležitostnímu obchodu s automobilkou, kdy z její 

strany požadovali výrobu lešticích utěrek z netkaného textilu. Ovšem v dalším roce se 

nákup automobilky zaměřil na utěrky z mikrovlákna, které nabízela jiná společnost. 

Tudíž HARTMANN – RICO přišel o další zakázku a obrat v roce 2007 byl tím pádem 

menší. 
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Ze statistik vyplývá, že osobní automobil v ČR má téměř každá domácnost a jejich 

počet stále roste (11). Stále větší počet českých rodin má dvě a více aut a tento trend se 

bude prosazovat i nadále. Zvyšuje se životní úroveň obyvatelstva a auta se stávají 

cenově čím dál dostupnější. Proto se v roce 2008 dá předpokládat růst tržeb z prodeje 

autolékárniček. Především v jarní a letní sezónně, kdy lidé více cestují. 

 

5.2.5 Vývoj celkových tržeb dle výrobkových skupin 

 
V podniku sledují vývoj dle výrobkových skupin, které značí pojmem WSG. Každému 

WSG je přiděleno číslo. Jednotlivá čísla WSG znamenají: 

- WSG 1 – dětská hygiena 

- WSG 2 – dámská hygiena 

- WSG 3 – vata a vatové výrobky 

- WSG 4 – autolékárničky 

 

Tabulka obsahuje vývoj tržeb v tis. Kč a výpočet plánu na rok 2008 dle výrobkových 

skupin 

 
Rok 

Oddělení 
2005 2006 2007 2008 

WSG 1 60 818 32 992 28 364 51 537 
WSG 2 157 862 137 850 127 705 150 850 
WSG 3 92 430 86 918 98 746 84 901 
WSG 4 39 353 54 324 26 068 41 527 

Tržby za rok 352 468 314 090 282 889 330 823 

Tab. č. 5 – Součet jednotlivých WSG v letech 2005 -2008                  
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 Graf znázorňuje souhrn zjištěných tržeb za jednotlivá období, jak již bylo ukázáno 

 v grafech dětské hygieny, dámské hygieny, vat a vatových výrobků a autolékárniček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5 – Podíl jednotlivých WSG z celkového obratu v letech 2005 – 2008 

 

V grafu je jasně vidět, že největší podíl z celkových tržeb zaujímá dámská hygiena 

spolu s vatou a vatovými výrobky. Je to způsobeno tím, že společnost především tyto 

výrobkové skupiny podporuje uspořádáním různých kampaní, nebo také výhodnými 

baleními typu 2+1 zdarma, při nákupu zboží dárek zdarma apod. 

Plán tržeb předpokládá marketingovou podporu i v roce 2008. Proto i velikost podílů 

jednotlivých výrobkových skupin k celkovým tržbám by měla být stejná.  

Uvědomuji si, že plán tržeb na rok 2008 je pouze modifikovaný a slouží jako pomocný 

nástroj pro hledání trendů. Výpočet prognóz a grafické znázornění spolu s trendem jsou 

zobrazeny v příloze a představují pouhý návrh jiného způsobu zjištění plánu tržeb. Jsem 

si vědoma také toho, že společnost bude i nadále využívat svůj způsob prognózování. 
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6 Závěr 

 

Hlavním cílem bakalářské práce byla prognóza tržeb pro rok 2008. Plánování tržeb jsem 

prováděla statistickými metodami, zejména metodou klouzavých průměrů a sezónní 

složkou.  

Při výpočtu tržeb oběma metodami jsem zjistila, že pro kvalitnější prognózování je 

vhodnější využití sezónní složky, jelikož výsledky prognóz mi vycházely vcelku shodné 

s ostatními. Naopak při použití metody klouzavých průměrů byly výsledky ve srovnání 

s jinými naprosto neslučitelné.  

Ale při vyrovnávání hodnot jsem uznala, že metoda klouzavých průměrů je lepší. 

Poněvadž při součtu reziduálních čtverců mi výsledek právě u metody klouzavých 

průměrů vyšel menší, než u součtu sezónní složky, tzn. rozdíl mezi skutečným obratem 

a vyrovnanou hodnotou byl menší. 

Vycházela jsem tedy z prognóz zjištěných výpočtem sezónní složky. Budoucí tržby 

jsem pak dále rozplánovala do jednotlivých výrobkových skupin, jejichž výsledky jsem 

znázornila v tabulkách i v grafech. 

Dále jsem vytvořila softwarovou podporu, která poslouží ke kontrole při spojení více 

souborů s mnoha hodnotami. Předejde se tak chyb, kterých mohlo být dopuštěno 

selháním lidského faktoru. Tím se ušetřila čas i práci asistentce, která tyto soubory 

spojovala ručně a poté překontrolovávala, zda součet řádků i sloupců s hodnotami 

po sečtení souhlasí se součtem již spojeného souboru. 

Plán tržeb pro rok 2008 i softwarová podpora byly vytvořeny v takovém rozsahu a 

takové podrobnosti, jak to v zadání požadovala obchodní manažerka spotřebního trhu 

společnosti HARTMANN – RICO.   
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Obr. č. 3 – Vývoj značky HARTMANN – RICO 
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Obr. č. 4 - Mapa světa ve výskytu HARTMANN – RICO 

 

V současné době je výrobní a prodejní organizace celkem ve 34 zemích 

 

Alžírsko                      Čína                     Chorvatsko            Malajsie 

Asie                            Dánsko                 Írán                        Maroko 

Austrálie                     Egypt                   Itálie                       Německo  

Belgie                         Francie                 Jižní Afrika            Norsko 

Česká republika         Holandsko            Maďarsko               Polsko 

Portugalsko                Singapur               Švédsko                  Švýcarsko 

Rakousko                   Slovenská republika            

Řecko                        Slovinsko                USA 

Rumunsko                 Španělsko                Velká Británie 

Rusko                        Spojené arabské emiráty 
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V České republice má společnost čtyři výrobní závody 

 

Závod Veverská Bítýška  

Výroba jednorázových operačních roušek a setů 
 

 

          Obr. č. 5 - Závod Veverská Bítýška 

 

Havlíčkův Brod  

Výroba jednorázového operačního krytí 

 

 

                        Obr. č. 6 - Závod Havlíčkův Brod 
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Závod Chvalkovice  

Výroba Medisetů, balení operačních rukavic, sádrových obinadel, gázových produktů 

pro tradiční hojení ran 

 

 

                         Obr. č. 7 - Závod Chvalkovice 

 

Závod Most 

Výroba obvazů a obinadel 
 

 

                              Obr. č. 8 - Závod Most 
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Obr. č. 9 - Výrobky dětské hygieny 
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Obr. č. 10 – Vata a vatové výrobky 
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Obr. č. 11 - Výrobky dámské hygieny 

 

        

    Obr. č. 12 - Autolékárničky 
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Graf č. 6 – Znázornění výsledků zjištěných z tab. č. 6 
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Tab. č. 7 – Výpočet plánu tržeb metodou klouzavých průměrů 
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Graf č. 7 – Znázornění výsledků zjištěných z tab. č. 7 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A POJM Ů  
 
WSG           výrobková skupina 

WSG 1        dětská hygiena 

WSG 2        dámská hygiena 

WSG 3        vata a vatové výrobky 

WSG 4        autolékárničky 

AG              aktiengesellschaft – akciová společnost 

MM             měsíc 

Country       země 

KAM           key account manager, hlavní manažer 

SMNR        číslo zákazníka 

DB 1           zisk 

WKZ          podpora marketingu 

IES             bonusy 

PRP            plán vs. real 


