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Abstrakt 

Tato bakalá ská práce se v nuje hodnocení ekonomické situace společnosti 

ABK99, s. r. o s využitím statistických metod. Teoretická část práce obsahuje výklad 

k finanční analýze, jejíž součástí je finanční analýza vybraných ukazatel  a výklad 

ke statistickým metodám. V praktické části dochází k rozboru a posouzení vybraných 

ukazatel  finanční analýzy. Statistickými metodami, jako je metoda časových 

ad a regresní analýza, se stanoví prognóza budoucího vývoje. Význam této bakalá ské 

práce je spat en v p edložení návrh  vedoucích ke zlepšení finančního zdraví společnosti. 

 

 

 

 

Abstract 

This bachelor’s thesis deals with assessment of a financial situation using statistical 

methods in a company named ABK99 s. r. o. Theoretical part contents an interpretation 

of financial analysis which includes a financial analysis of the selected indicators. 

In practical part, the selected economic indicators are assessed using financial analysis. 

Using statistical methods such as time series and regression analysis a future development 

of the company is predicted. The importance of this bachelor thesis is seen in presenting 

proposals of possible precautions leading to improvement of company's financial 

situation. 
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ÚVOD 

 V dnešní konkurenční dob , kdy dochází k neustálým zm nám na trhu, 

ať už p em nami starých trh  nebo vznikem nových trh , se musejí společnosti stále 

rychle p izp sobovat svému okolí. Udržet si svoji pozici a zároveň prosperovat proto 

m že být nesnadné. Úsp šné jsou takové společnosti, jež mají dokonale zvládnutou 

jak obchodní stránku (tzn. prodej výrobk  a služeb), tak i finanční stránku (finanční 

stabilita, platební schopnost).  

 Pro vrcholový management podniku jsou cenným zdrojem pro kvalitní 

rozhodování účetní výkazy (rozvaha, výroční zprávy, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash-

flow). Avšak účetnictví nám p edkládá pouze hodnoty pen žních údaj  k určitému datu, 

proto je nezbytný rozbor t chto hodnot čili finanční analýza. Finanční analýza je v praxi 

využívána ke zhodnocení ekonomické situace podniku v minulosti, současnosti 

a budoucnosti. Metod, kterými se dá provést analýza, je mnoho. D ležité 

však je, aby byly analýze podrobeny pouze podstatné ukazatele a jednotlivé vztahy mezi 

nimi byly dob e pochopeny, pom eny a následn  interpretovány. 

 Krom  vybraných elementárních metod finanční analýzy je tato práce obohacena 

o statistické metody spadající do vyšších metod. Navíc samotné hodnocení statistické 

analýzy by bylo obtížn jší bez znalostí vztah  z elementárních metod, je proto vhodné, 

aby se oba typy navzájem doplňovaly. 

 Tato bakalá ská práce je člen ná celkem do t í částí: teoretické, analytické 

a návrhové části. Teoretická část obsahuje stručný výklad k vybraným pojm m finanční 

analýzy a zároveň je tato část je rozší ena o oblast statistických metod, jež se b žn  

používají v ekonomii pro predikci budoucího vývoje hospoda ení 

společnosti. V praktické části je p edstavena společnost, následn  je provedena analýza 

vybraných ukazatel  pomocí časových ad a regresní analýzy. Získaná data pak poslouží 

jako podklad pro návrhovou část práce.  
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE  

 Hlavním cílem mé bakalá ské práce je posouzení vybraných ukazatel  společnosti 

na základ  retrospektivních dat z účetnictví z let 2008 až 2015 a s využitím statistických 

metod v ekonomice analyzovat ukazatele a predikovat jejich vývoj pro roky 2016 a 2017. 

 V teoretické části práce detailn  p edstavím vybrané finanční a statistické metody 

analýzy včetn  zp sobu jejich výpočt .  

 V analytické části práce p edstavím společnost a její obor podnikání. Nejprve 

provedu analýzu vybraných finančních ukazatel , následn  získané hodnoty 

z jednotlivých let mezi sebou porovnám a zhodnotím. Dále pomocí statistických metod 

ve voln  dostupném softwarovém programu Gretl vyrovnám časovou adu, určím 

predikci budoucího vývoje společnosti. V záv ru bakalá ské práce na základ  

komplexního zhodnocení p edložím návrhy ešení pro odstran ní p ípadných zjišt ných 

nedostatk  s cílem zlepšit ekonomickou situaci společnosti. 

 P ínos této bakalá ské práce spat uji v rozboru ekonomické situace vybrané 

společnosti, které nebylo od doby svého založení provedeno. Výsledky z finanční části 

podpo ené výstupy ze statistické analýzy mohou velmi dob e posloužit ke zhodnocení 

současné ekonomické situace a vrcholovému managementu významn  pomoci 

s rozhodovácími procesy o budoucím vývoji společnosti.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 Kapitola teoretická východiska bakalá ské práce je rozd lena na dv  oblasti. První 

oblast je v nována teorii finanční analýzy a p edstavení jejích vybraných ukazatel , 

se kterými se budu v práci zabývat. Druhá část nás seznamuje se statistickými metodami 

regresní analýzy a teorii časové ady. 

 

2.1  Finanční teorie 

 V následující kapitole jsou vysv tleny pojmy finanční analýza, její cíl a metody, 

pomocí kterých se dá provést analýza, a na záv r jsou p edstaveny její elementární 

metody. 

 

2.1.2 Finanční analýza 

 Pojem finanční analýza lze interpretovat r znými zp soby. Definici finanční 

analýzy podle R čkové lze interpretovat jako „systematický rozbor získaných dat, která 

jsou obsažená především v účetních výkazech“. (R čková, 2010, s. 9) 

 Hlavními prameny p i zpracování finanční analýzy je účetní záv rka tvo ena:  

 rozvahou,  

 výkazem zisku a ztrát,  

 výkazem cash-flow,  

 výroční zprávou (pokud je zde podmínka mít účetní záv rku ov enou 

auditorem) (Synek, 2009, s. 209). 

 Finanční analýza nám poskytuje informace ve dvou rovinách. V první rovin  

nám sd luje, jak si firma vedla v uplynulých letech podnikatelské činnosti a jaká je její 

současná ekonomická situace. Druhá rovina nám dává podklad pro finanční plánování 

v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu na základ  dat z účetních obdobích 

minulých let (R čková, 2010, s. 10), (Landa, 2008, s. 59). 
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 Hlavním cílem finanční analýzy je „poznat finanční zdraví firmy, identifikovat 

slabé stránky, které by mohly firmě v budoucnu způsobit menší či větší problémy, 

a naopak stanovit její silné stránky, o které by mohla v budoucnu opírat svou činnost“. 

(Mrkvička, 2006, s. 14) 

 Jak uvádí Zelgalve (2012, s. 150) dle finančního odborníka Javeda (2009) 

m žeme finanční analýzu definovat jako „sběr informací z různých finančních výkazů 

s primárním cílem předpovědět finanční zdraví firmy.“. 

 Mezi uživatele finanční analýzy pat í tzv. stakeholders (zainteresované skupiny 

v b hu firmy). Pat í sem: 

 management podniku, 

 statutární orgány, 

 akcionáři, 

 zaměstnanci a odbory, 

 finanční úřad, 

 orgány statistiky, 

 banky, 

 investiční společnosti, 

 věřitelé aj. (Synek, 2009, s. 152-153). 

 P i zpracování finanční analýzy je proto d ležité brát v potaz to, komu 

jsou výsledky analýzy určeny a podle toho p izp sobit výstup, který umožní snadnou 

orientaci ve výsledcích (R čková, 2010, s. 40). 

 „Akcionáře bude zajímat současná výnosnost akcií, bankovní instituce budou 

zajímat ukazatele zadluženosti, dodavatele budou chtít vědět rychlost, se kterou 

společnost splatí fakturu, odběratele zajímá kvalita a dochvilnost a zaměstnance bude 

zajímat zachování pracovních míst a mzdová ujednání.“ (R čková, 2010, s. 11) 

 Na Obr.1 je uvedeno schéma požadavk  vybraných uživatel  finanční analýzy. 
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Obr. 1: Uživatelé finanční analýzy a její zam ení (Upraveno dle R čková, 2010, s. 11) 

 

2.1.2 Metody finanční analýzy 

 „Základem různých metod finanční analýzy jsou finanční ukazatele. Finančním 

ukazatelem se rozumí jako číselná charakteristika ekonomické činnosti firmy.“ (R čková, 

2010, s. 40) 

 Op t zde p i volb  ukazatel  hraje role, pro jakou cílovou skupinu (pop . 

stakeholders/zájmové skupiny) mají výsledky sloužit. 

 Finanční analýza se d lí na dv  metody elementární a vyšší. Elementární 

metody pracují s aritmetickými a procentuálními počty. P i této metod  se analytik snaží 

složité v ci popsat jednoduše. V p ípad , že jsou elementární metody nedostačující, 

p ichází na adu vyšší metody. Vyšší metody pracují s matematicko-statistickými 

a nestatickými metodami, které již vyžadují složit jší a komplexn jší postupy a modely 

(Kovanicová, 1997, s. 19). 

 Základní elementární metody, které v souhrnu dávají jako celek komplexní 

finanční rozbor hospoda ení společnosti, jsou podle R čkové p edstaveny níže. 

 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů 

o Horizontální analýza (analýza trendů) 

Uživatelé fi a č í 
a alýzy

For ula e ílů
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a vý ěr etod

Ukazatele a ji é 
ástroje

Management

Provoz í a alýza

Říze í zdrojů

Ziskovost

Vlast ík

Ziskovost

Kapitálové vý osy

Trž í ukazatele

Věřitel

Likvidita

Zadluže ost
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o Vertikální analýza (procentní rozbor) 

 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů 

o Analýza fondů finančních prostředků 

o Analýza cash flow 

 Přímá analýza poměrových (intenzivních) ukazatelů 

o Ukazatele rentability 

o Ukazatele aktivity 

o Ukazatele zadluženosti 

o Ukazatele likvidity 

o Ukazatele kapitálového trhu 

o Ukazatele cash flow 

 Analýza soustav ukazatelů 

o Du Pontův rozklad 

o Pyramidové rozklady (R čková, 2010, s. 44), (Kovanicová, 1997, s. 22). 

 V této bakalá ské práci se budu v novat i vyšším metodám analýzy, konkrétn ji 

regresní analýze, pomocí kterých pln  vystačím ke spln ní cíl  této práce a jsou 

dostačující pro predikci budoucího vývoje společnosti. 

 Finanční analýza v sob  ukrývá také i slabé stránky. Poskytují nám informace 

pouze z minulosti a nemohou být interpretovány jednoznačn  a všeobecn  pro všechny 

obory. Nicmén  navzdory t mto slabým stránkám nám finanční analýza nabízí jasné 

a vypovídající údaje o firemních operacích (Zelgalve, 2012, s. 157). 

 

2.1.3 Analýza stavových (absolutních) ukazatel  

 Analýza stavových ukazatel  tvo í horizontální a vertikální analýza. Horizontální 

analýza (analýza trend ) vyjad uje meziroční zm ny u jednotlivých ukazatel  účetních 

výkaz  (rozvaha, výkaz zisku a ztrát) v časové posloupnosti. Název horizontální 

se v tomto p ípad  používá, jelikož p i analýze pracujeme se sloupci z účetních výkaz  

(R čková, 2010, s. 43), (Synek, 2009, s. 209). 
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 Podle následujících dvou vzorc  lze vypočítat analýzu trend : 

 rozdílová analýza: 

o absolutní rozdíl hodnoty daného období a základního roku: í ě =  −   − , (1) 

 

 podílová analýza: 

í ě =  í ě  × 𝑡− , (2) 

 

o pom uje hodnoty jednoho období k hodnot  p edcházejícího období 

(Knápková, 2013, s. 67), (Sholleová, 2012, s. 166). 

 „Vertikální analýza je založena na výpočtech procentního podílu jednotlivých 

položek na celku.“ (Synek, 2009, s. 210) 

 V podstat  se jedná o porovnávání jednotlivých položek účetních výkaz  

k celkové sum  aktiv či pasiv, ve výkazu zisku a ztrát je to suma tržeb (R čková, 2010, 

s. 43), (Synek, 2009, s. 210). Vypočítá se jako: 

ý ℎ [%] =   ž   ℎ  ž   á  č éℎ   × . 

 

(3) 

 

 Pomocí vertikální analýzy lze snadno usoudit, zda se jedná o kapitálov  lehkou 

či t žkou společnost, a to pomocí pom ru dlouhodobého a ob žného majetku. 

 

2.1.4 Analýza rozdílových a tokových ukazatel  

 Do analýzy rozdílových a tokových ukazatel  pat í analýza fond  a analýza cash 

flow. „Zabývá se analýzou těch základních účetních výkazů (výkaz zisku a ztrát, výkaz 

cash flow, rozvaha), které v sobě primárně nesou tokové položky“ (R čková, 2010, s. 44). 

Podle Knápkové (2010, s. 81) sem spadá ukazatel čistého pracovního kapitálu a ukazatel 

čistých pohotových prost edk  (rozdílový ukazatel), které mají velkou vypovídající 

schopnost. „Jelikož slouží k určení optimální výše každé položky oběžných aktiv 

a stanovení jejich celkové přiměřené výše.“ (R čková, 2010, s. 44) 
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 Čistý pracovní kapitál (ČPK) tvo í ve společnosti tu část ob žného majetku, 

která je financována dlouhodobým kapitálem. Tento ukazatel nám vyjad uje hodnotu 

čistého disponibilního kapitálu (tzv. finanční polštář), se kterým m že společnost 

libovoln  naložit na provoz (Landa, 2007, s. 18). 

 Úkolem analýzy cash flow (tokový ukazatel) „je vyjádřit a poměřit vnitřní 

finanční sílu podniku, tj. schopnost vytvářet z vlastní hospodářské činnosti přebytky 

použitelné k financování existenčně důležitých potřeb.“ (R čková, 2010, s. 44) 

 Výpočet čistého pracovního kapitálu je následující: Č ý í á =  ěž á − 𝐾 á é á , (4) 

p ičemž platí: 

ČPK > 0 Ob žná aktiva jsou kryta dlouhodobými zdroji. Čím vyšší je ukazatel 

ČPK, tím bude společnost schopná splácet své závazky. Nedoporučuje se však mít tento 

ukazatel vysoký, jelikož jsou dlouhodobé zdroje dražší v porovnání s krátkodobými 

zdroji. 

ČPK = 0 Je zde vyvážený pom r financování dlouhodobých aktiv a zdroj  

a krátkodobých aktiv a zdroj . Splňuje zlatá pravidla financování. 

ČPK <0 Společnost má nekrytý dluh, jelikož je část ob žných aktiv financována 

krátkodobými závazky (Kubíčková, 2015, s. 98-103), (Kalouda, 2004, s. 51-52). 

 

 Čisté pohotové prost edky vyjad ují okamžitou likviditu krátkodobých závazk , 

jejichž doba splatnosti je k aktuálnímu datu a starší. Za nejlikvidn jší formu pohotových 

pen žních prost edk  se považují peníze v hotovosti a na b žných účtech (Sedláček, 

2007, s. 38). 

 Výpočet je následující: Č é ℎ é ř = ℎ é ěž í ř −ž ě é á . 

(5) 



18 

 

2.1.5 Analýza pom rových ukazatel  

 Analýza pom rových ukazatel  mezi sebou porovnává vzájemný 

vztah dvou či více položek z účetních výkaz  a tím pádem nám umožňuje nalézat jejich 

vzájemné souvislosti. Podle mnoha analytik  je tato metoda analýzy považována za jádro 

celé finanční analýzy (Kubíčková, 2015, s. 117). 

 „Ruští ekonomové L. Basovskiy, A. Luneva a A. Basovskiy vyzdvihují význam 

poměrových ukazatelů a uvádějí 5 výhod této metody: 

 poskytují potřebné informace všem uživatelům finanční analýzy,  

 je schopná identifikovat trend změn,  

 dává příležitost posoudit hospodářské operace v porovnání s konkurencí,  

 odstraňuje vliv inflace.“ (Zelgalve, 2012, s. 157) 

 Také Sedláček se ve své knize zmiňuje o pom rové analýze jako o jedné 

z nejoblíben jších a nejrozší en jších nástroj  finanční analýzy. íká, že „poměrová 

analýza nám umožňuje získat rychlý a nenákladný obraz o finančních charakteristikách 

podniku.“ (Sedláček, 2011, s. 55) 

 Pom rové ukazatele se podle (Sedláček, 2007, s. 56) d lí na tyto základní okruhy: 

 ukazatele rentability, 

 ukazatele aktivity, 

 ukazatele zadluženosti, 

 ukazatele likvidity, 

 ukazatele tržní hodnoty, 

 provozní (výrobní) ukazatele, 

 ukazatele na bázi finančních fond  a cash flow. 

 

Ukazatele rentability (výnosnosti) 

 Ukazatele rentability, nebo také výnosnosti a návratnosti, vyjad ují pom r mezi 

ziskem a výší zdroj , které bylo vynaloženo k jeho dosažení. Jinými slovy „ukazatele 

rentability slouží k hodnocení celkové efektivnosti dané činnosti.“ (R čková, 2010, s. 51)  



19 

 

 A práv  proto je tento ukazatel klíčový pro stakeholders, zejména akcioná e 

a investory. Obecný vzorec pro výpočet ukazatele rentability je dle (Sedláček, 2007, 

s. 56) následující: 

í  =  ý á . 
(6) 

 

 Do čitatele m žeme na položku zisku dosadit zisk po zdan ní (EAT), 

zisk p ed zdan ním (EAT) nebo zisk p ed úhradou všech úrok  a dan  z p íjm  (EBIT). 

Pro mezipodnikové srovnávání doporučuje (Knápková, 2013, s. 98) používat EBIT, 

jelikož nezohledňuje zp sob financování a daňové zatížení. 

 V Tab.1 jsou p edstaveny t i nejd ležit jší kategorie zisku, které se v praxi 

nejčast ji používají. 

Tab. 1: Formy zisku (Vlastní zpracování dle Sedláček, 2007, s. 56) 

Zkratka Anglický pojem Český pojem 

EAT Earnings before taxes Zisk po zdan ní = Hospodá ský výsledek 

za účetní období 

EBT Earnings after taxes Zisk p ed zdan ním ≈ provozní zisk 

EBIT Earnings before interest 

and taxes 

Zisk p ed úhradou všech úrok  a dan  

z p íjm  

  

 Vzhledem k tomu, že společnost má mnoho zájmových skupin (stakeholders) 

a každý z nich vyžaduje specifické charakteristiky, jsou v následujících odstavcích 

p edstaveny základní a nejčast ji používané ukazatele. 

 

a) Ukazatel rentability celkových vložených aktiv (ROA) 

 „Ukazatel ROA poměřuje zisk s celkovými aktivy investovanými do podnikání 

bez ohledu na to, z jakých zdrojů jsou financována (z vlastních, cizích, krátkodobých, 

dlouhodobých zdrojů).“ (Sedláček, 2007, s. 57) 
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 Tento ukazatel má výpočet: 

=  𝐼  × = % . 
(7) 

 

 

b) Ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE) 

 „Pomocí rentability vlastního kapitálu mohou investoři zjistit, zda je jejich kapitál 

reprodukován s náležitou intenzitou odpovídající riziku investice.“ (R čková, 2010, 

s. 54) 

 Jinými slovy, ukazatel rentability vlastního kapitálu p edstavuje zájem vlastník  

a íká nám, do jaké míry se podniku da í z dostupných zdroj  generovat zisk. R st, resp. 

pokles ukazatele m že znamenat r st, resp. pokles výsledku hospoda ení. Investora bude 

zajímat hodnota tohoto ukazatele. Bude-li hodnota ROE nižší než úroky, které by obdržel 

p i jiné form  investování, z ejm  nebude chtít do společnosti investovat (Sedláček, 2007, 

s. 57). 

 Tento ukazatel má výpočet: 

=  č ý  č ě  í á  × = % . 
(8) 

 

 

c) Ukazatel rentability tržeb (ROS) 

 „Ukazatel rentability tržeb ROS vyjadřuje a měří schopnost společnosti generovat 

zisk při dané úrovni tržeb, resp. výnosů.“ (Kubíčková, 2015, s. 124) 

 Rovnice pro výpočet rentability tržeb nám vyjad uje, kolik procent zisku p ipadá 

na 1 Kč tržeb (Kubíčková, 2015, s. 124): 

=   ,ž   í ý   ží é ý  × = % . (9) 
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Ukazatele aktivity (obratovosti) 

 „Ukazatele aktivity měří, jak efektivně společnost nakládá se svými aktivy, resp. 

pasivy. Pokud jich má více, než je účelné, vznikají jí zbytečné náklady a nízký zisk. 

Na druhou stranu, pokud jí má nedostatek, musí se vzdávat potenciálně výhodných 

podnikatelských příležitostí a tím pádem přichází o výnosy, které by z nich plynuly.“ 

(Sedláček, 2011, s. 60) 

 Podle S vové (1999, s. 100) ukazatele aktivity vyjad ují: 

 rychlost obratu (počet obrátek), tzn., kolikrát se jednotlivá položka majetku 

obrátí za daný časový interval (zpravidla 1 rok)  

 dobu obratu, tzn., za jak dlouho vázaná aktiva uskuteční p em nu z nepen žní 

formy na pen žní. 

 

a) Ukazatel vázanosti celkových aktiv 

 Ukazatel vázanosti celkových aktiv m í celkovou produkční efektivnost 

společnosti. Čím je tento ukazatel nižší, tím rychleji podnik expanduje, aniž by musel 

zvyšovat své finanční zdroje (Sedláček, 2007, s. 61): 

á  ý ℎ =  ž . (10) 

 

 

b) Ukazatel doby obratu zásob 

 Dobra obratovosti zásob udává počet pr m rný počet dní, po kterou jsou ob žná 

aktiva vázaná v podob  zásob. Pom ujeme mezi sebou stav zásob k rozvahovému dni, 

resp. pr m rný stav, a tržby, resp. pr m rné tržby. Podle Kubíčkové (2015, s. 153) 

je vhodn jší do jmenovatele dosadit náklady, jelikož zohledňují i nedokončenou výrobu. 

Tento ukazatel má výpočet:   á =  áž  . á  × . (11) 
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c) Ukazatel doby obratu pohledávek 

 Doba obratu pohledávek vyjad uje časový interval (dny), za jaký se pohledávky 

p em ní na pen žní prost edky. Vzato z druhého konce, je to pr m rná doba, za kterou 

byly pohledávky uhrazeny. Tento ukazatel má výpočet: 

  ℎ á =  ℎ áž  × . (12) 

 

 Podle S vové (1999, s. 101) by do tržeb m ly být zahrnuty pouze tržby 

na obchodní úv r (na fakturu) a nikoliv tržby za hotové (bez faktury). 

 

d) Ukazatel doby obratu závazk  

 Obdobn  jako u ukazatele doby obratu pohledávek, ukazatel doby obratu závazk  

vyjad uje, jak dlouho musí dodavatelé čekat na platbu vystavených faktur (Sedláček, 

2011, s. 63). 

. Tento ukazatel má výpočet: 

  á ů =  á  ůč  ůž  × . (13) 

 

 Knápková ve své knize (2010, s. 104) zmiňuje fakt, že pokud je součet doby obratu 

zásob a pohledávek nižší než doba obratu závazk , je to pro společnost z pohledu likvidity 

výhodné, jelikož jsou dodavatelské úv ry financovány pohledávkami a zásobami. 

 

Ukazatele zadluženosti 

 „Na rozdíl od ukazatelů aktivity a likvidity jsou ukazatele zadluženosti zaměřeny 

na dlouhodobé fingování podniku, na jeho dlouhodobou schopnost plnit své závazky 

a poskytovat určitou míru jistoty svým věřitelům a vlastníkům.“ (S vová, 1999, s. 103) 

 V praxi je u velkých společností nemožné, aby byla všechna aktiva financována 

jen z vlastního nebo cizího kapitálu. Společnost tudíž musí najít optimální strukturu mezi 

vlastním a cizím kapitálem. P íliš vysoké hodnoty cizího kapitálu pro společnost 
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p edstavují riziko nesplatnosti a zároveň bude investor požadovat vyšší 

cenu za poskytnutý kapitál (úrok) (Knápková, 2010, s. 83), (R čková, 2010, s. 57). 

 Na druhou stranu je však cizí kapitál levn jší než vlastní z toho d vodu, že úroky 

plynoucí z cizího kapitálu jsou daňov  uznatelné a jako součást náklad  snižuje 

zisk společnosti, ze kterého musí odvád t daň (tzv. daňový efekt/daňový štít) (Knápková, 

2010, s. 83), (R čková, 2010, s.57). 

 

a) Celková zadluženost 

 Tento základní ukazatel zadluženosti pom uje podíl cizího kapitálu k celkovým 

aktiv m. V itelé preferují nízké hodnoty zadluženosti, tzn. v tší podíl vlastního kapitálu. 

Na druhé stran  vlastníci up ednostňují vyšší zastoupení cizího kapitálu pro zvýšení 

efektu finanční páky (Sedláček, 2007, s. 63-64). Ukazatel má výpočet: 

á ž =  í áá . (14) 

 

 

b) Míra zadluženosti 

 „Míra zadluženosti, nebo-li koeficient zadluženosti, má stejnou vypovídací 

schopnost jako celková zadluženost.“ (Sedláček, 2007, s. 64) 

 Ukazatel míry zadluženosti hraje významnou roli p i zažádání o nový úv r, 

kdy banka sleduje vývoj tohoto ukazatele v čase, zda se zvyšuje či snižuje (Knápková, 

2013, s. 86). Tento ukazatel má výpočet: 

𝑀í  ž =  í í á . (15) 

 

  

c) Koeficient samofinancování 

 Koeficient samofinancování vyjad uje, do jaké míry jsou celková aktiva 

společnosti financována z vlastních zdroj . Tento ukazatel jde ruku v ruce s ukazatelem 
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celkové zadluženosti a dohromady tvo í 100 %, proto je nutné na oba ukazatele nahlížet 

jako na celek (R čková, 2010, s. 58). Tento ukazatel má výpočet: 

𝑲 𝒊𝒄𝒊  𝒂 𝒊 𝒂 𝒄 𝒗á í =  𝑽 𝒂 í 𝒂 𝒊 á𝑪 𝒗á 𝒂 𝒊𝒗𝒂. (16) 

 

 

d) Úrokové krytí 

 Ukazatel úrokového krytí vyjad uje kolikrát EBIT p evyšuje nákladové úroky. 

Tento ukazatel hraje významnou roli pro v itele a management společnosti p i hledání 

cizích zdroj  financování. Čím vyšší je úrokové krytí (doporučené hodnoty 

jsou od 6 a výše), tím se společnost schopna splácet své úv ry, resp. je schopna si zažádat 

o nový úv r (S vová, 1999, s. 105). Tento ukazatel má výpočet: 

Ú é í =  𝐼á é ú . 17 

 

 Následující ukazatele vyjad ují vzájemný vztah mezi majetkovou a finanční 

strukturou společnosti. 

 

e) Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem 

 Pokud je ukazatel krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem v tší než 1, 

znamená to, že společnost up ednostňuje stabilní financování p ed financováním z cizích 

zdroj , na druhou stranu však společnost p ichází o výnosy (Knápková, 2013, s. 86). 

Tento ukazatel má výpočet: 𝐾 í ℎ éℎ   𝐾 =  í áℎ ý . 18 

 

  

f) Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji 

 Zde platí zlaté bilanční pravidlo, aby dlouhodobá aktiva byla financována 

dlouhodobými zdroji a krátkodobá aktiva financována krátkodobými zdroji (Kubíčková, 

2015, s. 136). 
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  Krytí dlouhodobého majetku dlouhodobými zdroji má vzorec: 𝐾 í ℎ éℎ   ℎ ý  = í á + ℎ é í ℎ ý . 

(19) 

 V p ípad , že by ukazatel byl nižší než 1, znamená to, že společnost musí 

část svého dlouhodobého majetku krýt krátkodobými zdroji. Společnost 

je tzv. podkapitalizovaná a čistý pracovní kapitál je nižší než 0. Hovo íme, že společnost 

uplatňuje strategii agresivního financování, která je na jedné stran  levn jší, avšak velmi 

riziková (Knápková, 2013, s. 88). 

 

Ukazatele likvidity 

 P ed samotným zkoumáním analýzy likvidity objasním dva velmi úzce propojené 

pojmy, a to likvidita a solventnost. 

 „Likviditou se rozumí souhrn všech potenciálně likvidních prostředků, která 

má společnost k dispozici pro úhradu svých splatných závazků. Solventnost vyjadřuje, 

jak je společnost připravena hradit své dluhy, když nastala jejich splatnost. Podmínkou 

solventnosti je likvidita.“ (Sedláček, 2007, s. 66) 

 Ukazatel likvidity porovnává vztah, čím je možno platit (v čitateli) a co je nutno 

platit (ve jmenovateli) v krátkodobém časovém horizontu (S vová, 1999, s. 96). 

 

a) Okamžitá likvidita (1. stupeň likvidity) 

 Okamžitá likvidita p edstavuje pom r mezi nejlikvidn jšími položkami rozvahy 

(peníze na b žném účtu, v pokladn  či voln  obchodovatelné cenné papíry) 

a krátkodobými bankovními úv ry a výpomoci. Doporučené hodnoty se v literaturách 

(českých a zahraničních) velmi liší. Ministerstvo pr myslu a obchodu považuje hodnoty 

od 0,2 a výše za p ijatelné (R čková, 2010, s. 49). Okamžitá likvidita má vzorec: 

ž á =  𝐾 á ý č í 𝐾 á é á . (20) 
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b) Pohotová likvidita (2. stupeň likvidity) 

 Pohotová likvidita vypovídá o okamžité platební schopnosti společnosti. 

Doporučená hodnota je 1, kdy je společnost schopná dostát svých závazk  bez toho, 

aniž by se musela zbavit svých zásob. Nízká hodnota likvidity 2. stupn  vyjad uje 

nadm rné množství zásob, které se negativn  promítnou do celkové rentability 

společnosti (R čková, 2010, s. 50), (Sedláček, 2007, s. 67). Pohotová likvidita má vzorec: ℎ á =  ěž á − á𝐾 á é á . (21) 

 

  

c) B žná likvidita (3. stupeň likvidity) 

 Likvidita 3. stupn  vyjad uje, kolikrát jsou krátkodobé závazky pokryty ob žnými 

aktivy. Znamená to „jak by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil 

všechna svá oběžná aktiva v daném okamžiku za hotovost.“ (R čková, 2010, s. 50) B žná 

likvidita má vzorec: 

ěž á =  ěž á 𝐾 á é á . (22) 

 Podle Sedláčka (2007, s. 66) je tento ukazatel m ítkem budoucí solventnosti 

společnosti a jeho postačující hodnota je od 1,5 a výše. Čím vyšší jsou hodnoty tohoto 

ukazatele, tím lépe si společnost zachová svoji platební schopnost. 
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2.2  Statistická teorie 

 Ve druhé teoretické části je rozebrána problematika statistických metod regresní 

analýzy. V ekonomii se statistická teorie, konkrétn ji regresní analýza, aplikuje 

p i analýze a predikci spot eby a poptávky domácnosti s r zným p íjmem, r zným 

počtem člen  v domácnosti apod. (Hindls, 1997, s. 44). 

 

2.2.1 Regresní analýza 

 Regresní analýza se využívá p i zjišťování závislosti dvou či více číselných 

prom nných. Zkoumá vztah mezi vysv tlující (nezávisle) prom nnou X, resp. 

vysv tlujícími X1, X2, X3, …, Xn, a vysv tlovanou (závisle) prom nnou Y. Jejím 

hlavním úkolem je matematicky poznat p íčinný vztah mezi zkoumanými statistickými 

znaky (Hindls, 2007, s. 170-171), (Hindls, 1997, s. 44). 

 Výsledkem pozorování vztahu X a Y je n dvojic xi, yi, kde i = 1, 2, 3, …, n, 

kde n > 2. Pokud jsou k dispozici hodnoty prom nných v n po sob  jdoucích obdobích, 

hovo íme o regresní analýze časových ad. Problematika časových ad je rozebrána 

v kapitole 2. 2. 2. Analýza časových ad (Hindls, 1997, s. 45), (Kropáč, 2012, s. 79). 

 Závislost mezi X a Y je ovlivňován náhodn  p sobícími vlivy (šumy), které 

ve výsledku zp sobují to, že výsledky prom nné Y náhodn  kolísají okolo regresní 

funkce. Náhodná veličina (šum) se značí jako e a p edpokládá se, že její st ední hodnota 

je nulová, tzn. E(εi) = 0, kde i = 1, 2, …, n (Hindls, 1997, s. 48). 

 Pro vyjád ení závislosti Y na prom nné X je nutné zavést podmín nou st ední 

hodnotu náhodné veličiny Y pro hodnotu x jako E(Y|x). Tato st ední hodnota E(Y|x) 

je rovna vhodn  zvolené funkce, označená jako η(x; 𝛽 , 𝛽 ,…,, 𝛽 ), zkrácen  η(x). Vztah 

mezi st ední hodnotou E(Y|x) a funkcí η(x) vyjád íme jako: E Y|x  = η x; 𝛽 , 𝛽 ,…, 𝛽 ). (23) 

 Funkci η(x; 𝛽 , 𝛽 ,…,, 𝛽 ), kde p ≥ , nazýváme regresní funkci, která obsahuje 

neznámé parametry 𝛽 , 𝛽 ,…,, 𝛽 . Regresní funkce m že být p ímka, parabola, logaritmus, 

hyperbola apod.  
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 V p ípad , že pro funkci η(x) určíme zadaná data, íkáme, že data byla „vyrovnána 

regresní funkcí“ (Hindls, 1997, s. 46), (Kropáč, 2012, s. 79).  

 Cílem regresní analýzy je co nejlépe p iblížit odhadovanou regresní funkci 

ke skutečné regresní funkci (Kropáč, 2012, s. 79) . 

 Regresní analýzu d líme na jednoduchý a vícenásobný model. Podle typu regresní 

funkce rozlišujeme lineární (p ímka, logaritmus, parabola atd.) a nelineární 

(modifikovaný exponenciální trend, logistický trend, Gompertzova k ivka) regresní 

model. Nelineární model se d líme na linearizovatelný a nelinearizovatelný model. 

 

Regresní p ímka 

 Regresní p ímka, n kdy zvaná jako p ímková regrese, je nejjednodušším 

a nejčast ji používaným druhem regresní funkce (Kropáč, 2012, s. 80). Vyjad uje 

se pomocí vztahu: 

E(Y|x) = 𝜂 =  𝛽 + 𝛽 . (24) 

 Do výše uvedeného vztahu je nutné zahrnout ješt  náhodnou složku (šum)  

(Kropáč, 2012, s. 80): 𝑌 =  𝜂  + =  𝛽 +  𝛽  + . (25) 

 

Metoda nejmenších čtverc  

 Aby byl odhad koeficient  𝛽  a 𝛽  (značíme b1 a b2) regresní p ímky co nejvíce 

vyhovující, používá se metoda nejmenších čtverc . Tato metoda spočívá v minimalizaci 

součt  čtverc  odchylek hodnot y1 od regresní funkce 𝜂  (Hindls, 2007, s. 183). 

 Minimalizující funkce je dána p edpisem: 

, =  ∑ − − = . (26) 

 

 Odhady b1 a b2 koeficient  𝛽  a 𝛽  se určí tak, že se první parciální derivace funkce ,  podloží nule (Kropáč, 2012, s. 81).  
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 Po úprav  dostaneme soustavu normálních rovnic:  × +  ∑ =  × =  ∑ = , ∑  × +  ∑   × == =  ∑ = . 

(27) 

 

 Ze soustavy normálních rovnic se vypočítají odhady koeficient  b1 a b2 metodou 

ešením soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých nebo pomocí vzorce 

(Kropáč, 2012, s. 81): =  ̅ −  ̅, =  ∑ 𝑖 𝑖−  ̅ ̅∑ 𝑖 −   ̅ . 

(28) 

 Odhad regresní p ímky je dán p edpisem (Kropáč, 2012, s. 81): �̂� =  +  . (29) 

 

Volba regresní funkce 

 Pro ov ení správnosti zvolené funkce je možné využít metodu reziduálního 

součtu čtverc  a indexu determinace. Pomocí reziduálního součtu čtverc  lze zjistit, 

jak „t sn “ zvolená regresní funkce k zadaným parametr m p iléhá. Index determinace 

posuzuje, zda zvolená regresní funkce „dob e“ vystihuje závislost mezi prom nnými 

(Kropáč, 2012, s. 102). 

 

 Reziduální součet čtverc  SR udává velikost odchylky hodnot y od odhadnuté 

regresní p ímky �̂� , tj. (Kropáč, 2012, s. 85): =  ∑ − ̂= . (30) 

 

 Odhad rozptylu se značí �̂�  a je roven: 

�̂� =  𝑅− , (31) 

 kde n udává počet nam ených dvojic (xi, yi) (Kropáč, 2012, s. 85). 

 Menší hodnota reziduálního součtu čtverc  vyjad uje p esn jší odhad regresní 

funkce (Kropáč, 2012, s. 102). 
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 Jelikož není reziduální součet čtverc  normován, nem žeme usuzovat funkční 

závislost mezi prom nnými. Vhodn jší volba je p es výpočet indexu determinace 

(Kropáč, 2012, s. 102). 

 Index determinace, také zvaný jako koeficient korelace, vyjad uje vhodnost 

zvolené regresní funkce pomocí a míru t snosti (síly) závislosti prom nných (Kropáč, 

2012, s. 102), (Hindls, 1997, s. 61). Značí se: 

=  = − ∑ 𝑖− �̂�𝑖𝑖=∑ 𝑖− ̅𝑖= . (32) 

 Hodnoty indexu determinace se nacházejí v intervalu <0, 1>. Čím blíže se bude 

hodnota blížit 1, tím je výb rová regresní funkce výstižn jší a závislost siln jší a naopak 

(Hindls, 2007, s. 204).  

 Jestliže se hodnota indexu determinace vynásobí stem, vyjde v procentech 

ta část rozptylu pozorovaných hodnot, kterou lze vysv tlit zvolenou regresní funkcí 

(Kropáč, 2012, s. 104). 

 

Nelineární regresní modely 

 U nelineárního regresního modelu není regresní funkce lineární v parametrech. 

Nelineární regresní metody d líme na linearizovatelné a nelinearizovatelné. 

U linearizovatelných se parametry odhadují pomocí metody linearizující transformace, 

kdy se nelineární regresní funkce p evede na lineární. Dále se určí koeficienty regresní 

funkce a zp tnou transformací získáme koeficienty p vodní nelineární regresní funkce 

(Kropáč, 2012, s. 104-105), (Hindls, 1997, s. 72-73). 

 Metoda linearizující transformace se používá p i p evedení nelineárního 

regresního modelu na lineární model. Parametry této funkce se určují p es metody 

nejmenších čtverc . Metoda dané funkce se dá aplikovat na mocninnou funkci 

a exponenciální funkci, která má uplatn ní v analýze časových ad (Hindls, 1997, 

s.72-73). 

 Metoda vybraných bod  se využívá p i odhadu nejen lineárních, ale také 

i nelineárních regresních funkcí. Na základ  počtu parametr  se určí n počet bod , 
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kterými bude odhadovaná regresní funkce procházet. Získáme tím n soustav rovnic 

s n parametry (Hindls, 1997, s. 74). 

 

Nelinearizovatelné funkce 

 Existují celkem t i speciální nelinearizovatelné funkce, které mají uplatn ní 

v časových adách a dokáží popsat ekonomické d je. Jsou to: modifikovaný 

exponenciální trend, logistický trend a Gompertzova křivka. Zde p i postupu odhad  

parametr  používá tzv. metoda částečných součt  (Kropáč, 2012, s. 107). 

 Modifikovaný exponenciální trend se aplikuje v takových p ípadech, 

kdy je regresní funkce zdola, nebo shora ohraničená (Kropáč, 2012, s. 107). 

Je vyjád ený ve tvaru: 𝜂 =  𝛽 +  𝛽 𝛽 . (33) 

 

 Odhady b1, b2 a b3 koeficient  𝛽 , 𝛽  a 𝛽  se vypočítají pomocí vzorc  (Kropáč, 

2012, s. 108-109): 

=  [ − − ] ℎ
, =  −  ℎ− 𝑥  ( ℎ− ) , 

=  [ −   − ℎ− ℎ ], 

(34) 

 kde je zadaný počet n dvojic hodnot (xi,yi), i = 1, 2,…,,n, d litelný t emi  

a m je p irozené číslo. V p ípad , že data nesplňují požadavek, vynechají se počáteční 

nebo koncová data. Dále musí platit, aby hodnoty xi m ly délku h > 0, tj. xi = xi + (i - 1)h 

(Kropáč, 2012, s. 108). 
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 Výrazy S1, S2, S3 jsou součty určené podle: =  ∑ =  , =  ∑ = + , =  ∑ = + . 

(35) 

 V p ípad , že vyjde hodnota parametru  záporn , musí se brát jeho absolutní 

hodnota (Kropáč, 2012, s. 109). 

 Logistický trend má inflexní pr b h (S-k ivka) a zároveň je zdola i seshora 

ohraničen (Kropáč, 2012, s. 108). Její pr b h je vyjád en: 

η x =  
ß + ß ß𝑥. (36) 

 Odhady koeficient  b1, b2 a b3 se u logistického trendu určí obdobn  jako 

u modifikovaného exponenciálního trendu s rozdílem, že se do sum S1, S2, S3 namísto 

hodnot yi dosadí její p evrácená hodnota, tj. 1/ yi (Kropáč, 2012, s. 109). 

 Gompertzova k ivka má taktéž inflexi a je zdola i seshora ohraničená. Její 

pr b h je definován jako: η x =  ß + ß ß𝑥
. (37) 

 Op t se zde určí koeficienty b1, b2 a b3 obdobn . Namísto hodnot yi se dosadí 

p irozený logaritmus hodnoty yi, tj. 𝑖  (Kropáč, 2012, s. 109). 

 

2.2.2 Analýza časových ad 

 Za časovou adu považujeme adu určitých ukazatel , uspo ádaných z hlediska 

časové posloupnosti v cn  a prostorov  (Kropáč, 2012, s. 114), (Hindls, 1997, s. 89). 

 Časové ady se rozlišují na intervalové a okamžikové. Intervalové ady 

charakterizují počet vznik  a zánik  určitého jevu ve vymezeném časovém intervalu. 

Okamžikové ady, n kdy zvané též jako stavové, vyjad uje stav určitého jevu k určitému 

časovému okamžiku. Intervalové ady, na rozdíl od okamžikových ad, se dají sčítat 

a lze určit pr m r intervalové ady. Okamžikové ady se sice nedají sčítat, dají se však 

shrnout pomocí chronologického pr m ru (Kropáč, 2012, s. 115-117). 
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 Základním úkolem p i analyzování časové ady je rychle získat orientační 

p edstavu o pr b hu procesu. Pro posuzování chování časové ady slouží grafické 

znázorn ní dat a elementární výpočty statistických charakteristik (diference, pr m r 

prvních diferencí, koeficienty r stu, pr m rný koeficient r stu), které budou níže 

p edstaveny.  

 Uvažujme okamžikovou resp. intervalovou časovou adu, jejíž hodnota 

v okamžicích resp. intervalech značíme yi, kde i = 1, 2, …, n. Dále se p edpokládá, 

že hodnoty yi jsou kladné a intervaly mezi sousedními okamžiky resp. intervaly 

jsou stejn  dlouhé (Kropáč, 2012, s. 117). 

 Pr m r intervalové ady ̅ se vypočítá jako aritmetický pr m r všech 

hodnot časové ady v každém intervalu jako: 

̅ =  ∑ = . (38) 

 Pr m r okamžikové časové ady se nazývá chronologickým 

pr m rem, též se značí jako ̅ a vypočítá se jako: 

̅ =  −   ∙  [ +  ∑ +  −
= ]. (39) 

 První diference (absolutní p ír stek) vyjad uje p ír stek či úbytek 

hodnoty časové ady. Jinými slovy, „o kolik se změnila hodnota v určitém 

okamžiku, resp. období proti bezprostředně předcházejícímu okamžiku, 

resp. období.“ (Kropáč, 2012, s. 119) 

  První diference se vyjad uje jako:    =   −  − , (40) 

  kde i = po adí diference, y = časová ada. 

 Pr m r první diference charakterizuje, „o kolik se průměrně změnila 

hodnota časové řady za jednotkový časový interval.“ (Kropáč, 2012, 

s. 119) 

  Počítá se jako: ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ =  −  ∑ = =  − −  . (41) 
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 „Koeficient růstu ki(y) vyjadřuje, kolikrát se změnila hodnota časové řady 

k určitému okamžiku, resp. období oproti okamžiku, resp. období 

bezprostředně předcházejícímu.“ (Kropáč, 2012, s. 119) 

  Vypočítá se jako pom r dvou po sob  jdoucích hodnot časové ady: =  𝑖𝑖− . (42) 

 Pomocí koeficientu r stu dokážeme odvodit pr m rný koeficient r stu ̅̅ ̅̅ ̅̅ . „Průměrný koeficient růstu charakterizuje průměrnou změnu 

koeficientů růstu za jednotkový časový interval.“ (Kropáč, 2012, s. 119) 

  Vypočítá se jako geometrický pr m r: 

̅̅ ̅̅ ̅̅ =  √∏ =− =  √−
. 

(43) 

 

Dekompozice časových ad 

 Dekompozice časové ady spočívá v rozkladu časové ady na jednotlivé složky, 

a sice na trendovou složku Ti, sezónní složku Si, cyklickou složku Ci a náhodnou složku 

ei. (Kropáč, 2012, s. 122), (Hindls, 1997, s. 95). V ekonomické praxi se nejčast ji využívá 

tzv. aditivní dekompozice, jejíž hodnoty časové ady yi se vyjád í jako součet (Hindls, 

1997, s. 95): =  +  +  + . (44) 

  „Trendem rozumíme dlouhodobou tendenci vývoje sledovaného 

ukazatele v čase.“ (Kropáč, 2012, s. 122) 

Trend m že r st či klesat. V p ípad , že hodnoty daného ukazatele kolísají 

na stejné úrovni, hovo íme o časové ad  bez trendu (Kropáč, 2012, 

s. 122-123), (Hindls, 1997, s. 95). 

 „Sezónní složka je pravidelně se opakující odchylka od trendové složky. 

Vyskytuje se u časových řad s periodicitou rovné nebo kratší jednoho roku. 

Příčiny odchylek může být střídání ročního období či společenských 

zvyklostí.“ (Hindls, 1997, s. 96) 
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 „Cyklická složka vyjadřuje kolísání okolo trendů v důsledku 

dlouhodobého vývoje s délkou vlny delší než jeden rok.“ (Hindls, 1997, 

s. 96) 

Nejčast ji se s cyklickou složkou m žeme setkat u hospodá ského 

či demografického cyklu. 

 „Náhodná složka, nebo-li bílý šum, je ta část časové řady, která zbyla 

po eliminaci trendové, sezónní a cyklické složky. Zdrojem bílého šumu jsou 

drobné a nepostižitelné příčiny, které jsou vzájemně nezávislé.“ (Hindls, 

1997, s. 96) 

 

Popis trendové složky v časové ad  

 Vývoj časové ady se nejčast ji vyjad uje pomocí regresní analýzy (viz kapitola 

2.2.1). Regresní analýzou nejenom vyrovnáme pozorovaná data, ale dokážeme z jejich 

výsledk  prognózovat další vývoj. 

 Trendovou složku v časové ad  lze popsat pomocí: 

 metody nejmenších čtverc , 

 nelinearizovatelný funkce, 

 metody klouzavých pr m r . 

 První dv  metody byly v kapitole 2.2.1 rozebrány a vysv tleny. 

 Metoda klouzavých pr m r  se používá u časových ad, jejichž charakter 

se v pr b hu času hodn  m ní.  

Princip spočívá v: 

 „proložení prvních pěti hodnot polynomem třetího stupně, 

 určení prvních dvou vyrovnaných hodnot a prostřední hodnoty pětice, 

 posunutí se o jeden časový interval doprava k další pětici hodnot, které se opět 

proloží polynomem třetího stupně a určí se vyrovnaná prostřední hodnota, 

 dále dojde k posunutí o jeden časový interval doprava a celý postup se opakuje, 

 poslední pětice hodnot se vyrovná polynomem třetího stupně, určí se vyrovnaná 

prostřední hodnota a posední dvě hodnoty.“ (Kropáč, 2012, s. 125-126) 
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 Vedle základních charakteristik časových ad jsou v praktické části práce 

vypočítány a okomentovány odhady koeficient  𝛽  a 𝛽 , sm rodatná chyba t chto 

odhad , realizace testového kritéria t-podíl, p-hodnota a testové kritérium F-test. Pomocí 

p-hodnoty dílčích t-testů zjistíme pravd podobnost, zda výsledek testovacího kritéria 

za platnosti nulové hypotézy padl do kritického oboru. V p ípad , že bude p-hodnota 

nižší než hladina významnosti α (α = 0,05), zamítáme nulovou hypotézu čili model má 

vypovídací hodnotu a naopak. Pro testové kritérium F-test obecn  platí, čím vyšší je jeho 

hodnota, tím je model pro popis dat vhodn jší.  

 Dále je vypočítán výsledek Durbin-Watsonova testu. Durbin-Watson v 

test se používá k prokazování autokorelace (vzájemná závislost hodnoty ukazatel  

v ad ) v lineárních regresních modelech a íká nám, jak dob e jsme zvolili regresní 

funkci. Pokud se výsledek testu pohybuje okolo čísla 2, nevyžaduje se autokorelace 

náhodných veličin (Hindls, 1997). Na základ  výše zmín ných charakteristik bude 

v analytické části práce rozhodnuto o významnosti modelu jako celku. 
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

 Ve druhé části této bakalá ské práce je p edstavena vybraná společnost ABK99, 

s. r. o., na které jsou uplatn ny poznatky z teoretické části práce. V první ad  

je p edstavena společnost, jako za druhé jsou rozebrány vybrané finanční ukazatele 

a v poslední části jsou zmín né ukazatele podrobeny statistickým metodám s predikcí 

budoucího vývoje. 

 

3.1  P edstavení společnosti 

Název organizace: ABK99, s. r. o. 

Sídlo:   Komenského 259, Poho elice 691 23 

IČO:   607 39 487 

Právní forma:  Společnost s ručením omezeným 

P edm t podnikání: ostatní stavební instalace, obchodní činnost 

Den zápisu:  17. 2. 1995 

Statutární orgán: Jaromír Kubant 

Základní kapitál: 500 000 Kč 

 

Obr. 2: Logo společnosti ABK99, s. r. o. (Zdroj: ABK99, s. r. o., b.r.) 
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Základní informace o společnosti  

 Společnost ABK99, s. r. o. p sobí na českém trhu od roku 1995 a specializuje 

se na nákup gastro za ízení a zboží za účelem jeho dalšího prodeje, výrobu, instalaci 

a opravy elektrických stroj . Statutárním orgánem společnosti je pan Jaromír Kubant, 

který je zároveň i jednatelem. Společnost v současné dob  zam stnává 9 zam stnanc . 

Vzhledem k velikosti společnosti se zde neuplatňuje strukturovaná ídící linie. Všichni 

zam stnanci jsou p ímo ízeni jednatelem. 

 Společnost ABK99, s. r. o. je v postavení mezi výrobcem a kupujícím. Nakupuje 

a prodává kvalitní gastronomické technologie, restaurační pot eby, drogisticko-

kuchyňskou chemii. Od roku 1999 společnost rozší ila sv j sortiment o koupelnové 

vybavení, dlažby a obklady. Dále poskytuje komplexní služby na klíč od zpracování 

projektu, dopravy, provedení montáže a zaškolení personálu. Své za ízení a výrobky 

nabízí velkoodb ratel m a konečným zákazník m v kamenné prodejn  p ímo v sídle 

společnosti. Významnými odb rateli společnosti tvo í p edevším asijské fast foody, 

školní jídelny, restaurace a hotely na území České republiky. 
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3.2  Analýza vybraných ukazatel  

 Hodnoty pro výpočet vybraných ukazatel  společnosti ABK99, s. r. o. 

jsou čerpány z ve ejn  dostupných účetních dokument  na internetovém portále 

www.justice.cz. Analýza ukazatel  je zkoumána za období 2008 do 2015 včetn . 

Všechny vybrané ukazatele jsou uvedeny v p ehledných tabulkách a graficky 

znázorn ny.  

 Pro výb r vhodného tvaru regresní funkce a výpočet základních charakteristik 

časové ady byl použit voln  dostupný softwarový program Gretl. Na základ  vybraných 

výstup  je okomentována a ohodnocena významnost regresního modelu. 

  

3.2.1 Analýza rozdílových ukazatel  

 Rozdílové ukazatele tvo í čistý pracovní kapitál a čisté pohotové prost edky. 

Oba ukazatelé vyjad ují platební schopnost společnosti čili schopnost dostát svých 

závazk , a proto úzce souvisí s ukazatelem likvidity. Výpočet je vypočítán podle vzorc  

(4) a (5). 

Tab. 2: Rozdílové ukazatele 2008-2015 (Zdroj: vlastní zpracování) 

Rok ČPK (tis. Kč) ČPP 

(tis. Kč) 
2008 14 754 -7885 

2009 15 505 -4618 

2010 18 079 -6297 

2011 22 232 -2470 

2012 25 777 -1384 

2013 23 325 -1134 

2014 23 717 -341 

2015 22 791 1750 

http://www.justice.cz/
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Graf 1: Vývoj rozdílových ukazatel  v letech 2008-2015 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 Ve sledovaných letech lze z Tab. 3 a Grafu 1 vyčíst, že hodnoty čistého 

pracovního kapitálu nabývaly kladných čísel a m ly rostoucí trend. Čím je hodnota ČPK 

vyšší, tím se zv tšuje společnosti tzv. finanční polštá  a je schopna hradit své finanční 

závazky včas. Do hodnot čistého pracovního kapitálu se ovšem promítly vysoké částky 

pohledávek, což dokazuje i doba obratu závazk  viz kapitola 3.2.3 Ukazatele aktivity. 

Od roku 2011 se hodnoty tém  ustálily a v následujících letech nedocházelo k velkým 

výkyv m hodnot. Co se týče ukazatele čistých pohotových prost edk , dosahovaly sice 

všech sledovaných letech krom  posledního roku záporných hodnot, ale v pr b hu 

sledovaných letech se tento ukazatel pomalu dostával do kladných hodnot. Společnost 

v letech 2008-2014 tedy nebyla schopná okamžit  pokrýt své krátkodobé závazky 

pohotovými prost edky (peníze na bankovních účtech a na pokladn ) z d vodu vysokých 

částek u krátkodobých pohledávek.   

 

Statistická analýza ČPK 

 Vybraným ukazatelem pro statistickou analýzu byl vybrán ukazatel čistého 

pracovního kapitálu. Čistý pracovní kapitál je jedním z nejčast jších ukazatel  

p i hodnocení efektivity finančního ízení společnosti, jelikož v sob  zahrnuje celá 

ob žná aktiva. Pro výpočty první diference byl využit vzorec (40), pr m r první diference 

(41) a pro koeficient r stu (42). 
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Tab. 3: Statistická analýza ČPK (Zdroj: vlastní zpracování) 

Po adí Rok ČPK První diference 
Koeficient 

r stu 

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

1 2008 14 754 - - 

2 2009 15 505 751 1,05 

3 2010 18 079 2 574 1,17 

4 2011 22 232 4 153 1,23 

5 2012 25 777 3 545 1,16 

6 2013 23 325 -2 452 0,90 

7 2014 23 717 392 1,02 

8 2015 22 791 -926 0,96 

Pr m r - 20 773 1148,14 1,06 

 

 Z Tab. 3 lze zjistit, že pr m rná hodnota ČPK ve sledovaných letech byla 

20 773 Kč a každoročn  pr m rn  rostla o 1 148,14 Kč. Celkov  se hodnoty ČPK 

zvyšovaly 1,06krát. 

 

Vyrovnání ukazatele 

 Pro vyrovnání hodnot ČPK byla na základ  indexu determinace 0,79 vybrána 

logaritmická regrese. Tvar regresní funkce popisující čistý pracovní kapitál v daném 

období je: �̂� =  +  𝐥𝐧 .

 

Graf 2: Vyrovnání ukazatele ČPK (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Tab. 4: Výsledky regrese (Zdroj: vlastní zpracování) 

  koeficient sm rodatná chyba t-podíl p-hodnota 

konstanta  13895,4 1604,92 8,658 0,0001 

zlogaritmovaný časový trend  5188,05 1084,49 4,784 0,0031 

F (1, 6) 22,88535       

P-hodnota (F) 0,003051       

Durbin-Watsonova statistika 1,449506    

 

 Oba regresní koeficienty jsou statisticky významné, protože p-hodnoty dílčích  

t-test , které testují jejich významnost, jsou nižší, než je zvolená hladina významnosti 

0,05. Testové kritérium celkového testu modelu (F-test) nabývá hodnoty 22,88 a platí, 

čím vyšší hodnota, tím je model pro popis dat vhodn jší. P-hodnota testu (0,003) je nižší 

než zvolená hladina významnosti 0,05, model je tedy statisticky významný. 

Pro uvedený model nabývá Durbin-Watsonova statistika hodnoty 1,449. Tato hodnota 

poukazuje na statisticky nevýznamnou pozitivní korelaci. 

  

Prognóza 

 Dosazením do rovnice logaritmické regrese za t hodnoty 9 a 10 dostaneme odhad 

hodnot ČPK následující rok 2016 a 2017. Výpočet je ve tvaru: �̂� =  +   ×ln =   ,  �̂� =  +   ×ln =   , . 

 Prognózy pro rok 2016 a 2017 vypadají pro společnost p ízniv . Hodnoty ČPK 

by m ly podle predikce r st, což dokazuje správné hospoda ení s finančními zdroji. 

 

3.2.2 Analýza pom rových ukazatel  

 V této analytické části jsou rozebrány ukazatele rentability, likvidity, aktivity 

a zadluženosti společnosti. 
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1)  Ukazatele likvidity 

 Mezi nejvýznamn jší ukazatele likvidity adíme b žnou, pohotovou a okamžitou 

likviditu. Vyjad ují schopnost podniku uhradit krátkodobé závazky v dob  jejich 

splatnosti ze svých prost edk .  

 Níže jsou v Tab. 5 uvedeny hodnoty ukazatel  vypočítané pomocí vzorc  (20), 

(21) a (22) a jejich grafické znázorn ní v Grafu 3. 

Tab. 5: Hodnoty ukazatel  likvidity v letech 2008-2015 (Zdroj: vlastní zpracování) 

  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

B žná likvidita 2,86 4,26 3,77 9,22 16,85 14,58 25,5 18,64 

Pohotová likvidita 2,12 3,32 2,84 7,42 11,85 12,23 20,78 15,44 

Okamžitá likvidita 0,01 0,03 0,03 0,09 0,15 0,34 0,65 1,77 

Doporučená hodnota b žné likvidity 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Doporučená hodnota pohotové likvidity 1 1 1 1 1 1 1 1 

Doporučená hodnota okamžité likvidity 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

 

Graf 3: Vývoj ukazatel  likvidity v letech 2008-2015 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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 Běžná likvidita značí, kolikrát byla společnost schopna pokrýt krátkodobé 

závazky ob žnými aktivy. Doporučená hodnota pro b žnou likviditu by m la být vyšší 

než 1,5. Hodnoty ukazatel  likvidity ve sledovaných letech mají spíše rostoucí pr b h. 

Z Tab. 5 a Grafu 3 lze konstatovat, že b žná likvidita analyzované společnosti nabývá 

p íznivých hodnot a nachází se vysoko nad hodnotami doporučenými. S rostoucími 

hodnotami b žné likvidity souvisí i hodnoty čistého pracovního kapitálu, viz kapitola 

3.2.1 Analýza rozdílových ukazatel , kdy roste-li pracovní kapitál, roste i celková 

likvidita společnosti a naopak. Zlomový byl rok 2014, kde hodnota b žné likvidity 

dosáhla rekordní hodnoty 25,5. Na druhou stranu p íliš vysoké hodnoty by mohly 

znamenat, že společnost má zbytečn  vysokou hodnotu čistého pracovníku kapitálu 

(krátkodobá aktiva jsou zde financována dlouhodobými zdroji) a dané financování 

je zbytečn  nákladné. 

 Ukazatel pohotové likvidity vyjad uje, kolikrát je společnost schopna uspokojit 

své v itele, ale bez svých zásob, které jsou nejmén  likvidní položkou. V p ípad , 

že hodnota pohotové likvidity klesne pod doporučenou 1, má společnost nadm rné 

množství zásob a doporučuje se provést jejich optimalizace. S touto situací se ale po celé 

sledované období, stejn  jako u b žné likvidity, společnost nepotýká. Ukazatel dosahuje 

nadpr m rných hodnot a společnost se v pr b hu pozorovaných let nedostala do prvotní 

platební neschopnosti. P i žádosti o úv r by tedy velmi pravd podobn  usp la. 

 Hodnoty okamžité likvidity mají ve sledovaných letech rostoucí trend. V letech 

2008-2012 byly hodnoty podpr m rné z d vodu vysokých částek krátkodobých závazk . 

V roce 2013 se hodnota ukazatele okamžité likvidity pohybovala v doporučeném rozmezí 

0,2-0,5. Vyšší hodnoty, jak je tomu od roku 2014 a dále, odráží špatné hospoda ení 

s kapitálem. U analyzované společnosti jsou vysoké hodnoty zp sobeny krátkodobým 

finančním majetkem, konkrétn  u položky peníze v rozvaze. Znovu zde m žeme potvrdit 

skutečnost, že společnost má nadbytečné finance, které financuje nákladnými 

dlouhodobými zdroji. 

 Z grafu znázorňujícího vývoj ukazatel  likvidity ve sledovaných letech 

je až na pár výjimek patrné, že se všechny t i ukazatele nacházely nad doporučenými 

hranicemi. Tato situace je výhodná v ohledu získávání nových finančních prost edk  

od v itel , neboť v itelé preferují vysoké hodnoty likvidity, které znamenají záruku 
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návratnosti finančních prost edk . Naopak pro potenciální investory znamenají vysoké 

hodnoty neefektivní hospoda ení s kapitálem. Lze dojít k záv ru, že společnost zadržuje 

velké množství finančního majetku (zejména v letech 2014 a 2015) na pokladn  

a management by m l brát v potaz fakt, že nadm rná likvidita snižuje rentabilitu a pen žní 

prost edky mohou být využity ve výnosn jších formách aktiv. 

 

Statistická analýza b žné likvidity 

 V Tab. 6 jsou znázorn ny jednotlivé zm ny b žné likvidity v letech 2008-2015. 

Pro výpočty první diference byl využit vzorec (40), pr m r první diference (41) 

a pro koeficient r stu (42). 

Tab. 6: Statistická analýza b žné likvidity (Zdroj: vlastní zpracování) 

Po adí Rok 
B žná 

likvidita 
První diference Koeficient r stu 

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

1 2008 
2,86 

- - 

2 2009 4,26 1,4 1,49 

3 2010 3,77 -0,49 0,88 

4 2011 9,22 5,44 2,45 

5 2012 16,85 7,64 1,83 

6 2013 14,58 -2,27 0,87 

7 2014 25,5 10,92 1,75 

8 2015 18,64 -6,86 0,73 

Pr m r - 11,96 2,25 1,31 

 

 Z tabulky vyčíst, že v roce 2014 došlo k výraznému nár stu b žné likvidity oproti 

p edcházejícímu roku o 75 %. Tento nár st byl zap íčin n poklesem krátkodobých 

závazk  z obchodních vztah .  Nejv tší pokles ukazatele oproti minulému roku 

byl zaznamenán hned v následujícím roce 2015, kdy b žná likvidita společnosti klesla 

o 73 %. K poklesu b žné likvidity společnosti došlo z d vodu 43% nár stu krátkodobých 

závazk  z obchodních vztah . 
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 Pr m rná hodnota ukazatele b žné likvidity byla 11,96, což je výrazn  

nadpr m rné. Z pr m ru první diference lze sledovat meziroční r st hodnoty o 2,25. 

Koeficient r stu ročn  pr m rn  rostl 1,31krát, tedy o 31 %. 

 

Vyrovnání ukazatele 

 Na základ  indexu determince podle vzorce (32), který vyšel I  = 0,80, byla 

vybrána pro vyrovnání dat regresní p ímka. Regresní p ímka je po provedení pot ebných 

výpočt  dána p edpisem:  �̂� =  − , + , . 

 V Grafu 4 je znázorn no vyrovnání ukazatele b žné likvidity. 

 

Graf 4: Vyrovnání ukazatele b žné likvidity (Zdroj: vlastní zpracování) 

Tab. 7: Výsledky regrese (Zdroj: vlastní zpracování) 

  koeficient sm rodatná chyba t-podíl p-hodnota 

konstanta   −1,79398 2,90002 −0,6186  0,5589 

časový trend  3,0566 0,574289 5,322 0,0018 

F (1, 6) 28,32801       

P-hodnota (F) 0,001791       

Durbin-Watsonova statistika 2,772822    
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 Konstanta je v tomto modelu statisticky nevýznamná. Její p-hodnota nabývá 

hodnoty 0,559. Je tedy vyšší než zvolená hladina významnosti 0,05. Druhý regresní 

koeficient je statisticky významný. Pro uvedený model nabývá Durbin-Watsonova 

statistika hodnoty 2,773, to poukazuje na statisticky nevýznamnou negativní korelaci. 

 

Prognóza 

 Predikci vývoje ukazatele b žné likvidity (po vynechání konstanty -1,79 

ze vzorce) na roky 2016 a 2017 vypočítáme dosazením do rovnice regresní p ímky jako: �̂� =  − , + ,  × − + = , , �̂� =  − , + ,  × − + = , . 

 Z prognózy na následující dva roky m žeme p edpokládat, že hodnoty b žné 

likvidity budou r st. Společnost má nadále k dospozici nadpr m rné množství likvidních 

prost edk  a je schopna hradit své závatky včas. 

 

2)  Ukazatele rentability 

 Pomocí ukazatel  rentability dokážeme zhodnotit porovnat, kolik každá 

investovaná koruna p inesla společnosti míru zisku nebo zda je výhodn jší financovat 

společnost vlastním či cizím kapitálem Ukazatele rentability ROA, ROE a ROS byly 

vypočteny na základ  vzorc  (7), (8), (9) z teoretické části práce. 

Tab. 8: Ukazatele rentability 2005-2015 (Zdroj: vlastní zpracování) 

(%) \ rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ROE (%) 28,05 % 6,50 % 12,91 % 9,27 % 11,05 % 1,42 % 2,17 % 1,33 % 

ROA (%) 17,59 % 4,88 % 9,46 % 7,18 % 8,97 % 1,30 % 2,08 % 1,25 % 

ROS (%) 7,29 % 2,83 % 7,73 % 6,42 % 6,74 % 1,21 % 1,74 % 1,32 % 
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Graf 5: Vývoj hodnot ukazatele rentability v letech 2008-2015 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 U všech hodnot ukazatel  rentability lze pozorovat ve sledovaných letech klesající 

trend. V prvním roce sledování (2008) dosahovala společnost nejp ízniv jších výsledk  

rentability, nicmén  v následujících letech je tendence vývoje rentability spíše klesající. 

V návaznosti s první kapitolou v analytické části práce 3.2.2 o Ukazateli likvidity 

m žeme potvrdit fakt, že p íliš vysoká likvidita v letech 2013-2015 snižovala společnosti 

její rentabilitu. Ve všech letech m žeme sledovat vliv kladné finanční páky, tj. situace, 

kdy rentabilita vlastního kapitálu p evyšuje rentabilitu aktiv (ROE > ROA). 

Zde by ale m l být kladen v tší d raz na vývoj hodnot ROE a ROA v posledních letech. 

Ob  hodnoty se navzájem p ibližují a společnosti by v budoucnu mohlo hrozit riziko 

záporné finanční páky. 

 Ukazatel rentability vlastního kapitálu ROE hraje d ležitou roli pro vlastníky 

společnosti. Nap íklad v roce 2008 tehdy společnosti p ipadalo 0,28 Kč na 1 Kč vlastního 

kapitálu, kdežto v posledním sledovaném roce 2015 už p ipadalo pouze 0,0133 Kč 

na 1 Kč vlastního kapitálu. Klesající vývoj ukazatele naznačuje problémy s neefektivním 

vynakládáním finančních prost edk  a ízením finančních zdroj . 
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 I p es klesající tendenci ukazatel  rentability nenabývaly hodnoty záporných 

hodnot. Lze tedy íci, že za sledované období dokázala společnost z každé investované 

koruny dosáhnout určitou míru zisku. Ovšem od roku 2012 se všechny hodnoty ukazatel  

rentability pohybují t sn  nad p ijatelnou hranicí 1 % a společnost se tak m že snadno 

dostat do ztráty a nerentability. Současné nastavení finanční struktury tedy nelze 

považovat za optimální, neboť p i n m klesá rentabilita. 

 

Statistická analýza rentability tržeb 

 Pro statistickou analýzu byl vybrán ukazatel rentability tržeb, pomocí n hož víme, 

kolik korun čistého zisku p ipadlo na jednu korunu tržeb 

Tab. 9: Statistická analýza rentability tržeb (Zdroj: vlastní zpracování) 

Po adí Rok 
Rentabilita tržeb 

(ROS) v % 

První 

diference 
Koeficient r stu 

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

1 2008 7,29 % 
- 

- 

2 2009 2,83 % -0,04 
0,39 

3 2010 7,73 % 0,05 2,73 

4 2011 6,42 % -0,01 0,83 

5 2012 6,74 % 0 1,05 

6 2013 1,21 % -0,06 0,18 

7 2014 1,74 % 0,01 1,44 

8 2015 1,32 % 0 0,76 

Pr m r - 0,04 % -0,01 0,78 

 

 Z výše vypočítaných charakteristik časových ad vyčteme, že pr m rná hodnota 

rentability tržeb ve sledovaných letech byla 0,04 %, tj. na jednu korunu tržeb pr m rn  

p ipadalo 0,42 % čistého zisku. Tento ukazatel meziročn  klesal o 0,01 % a celkov  

se pr m rná hodnota rentability tržeb snižovala 0,78krát.  
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Vyrovnání ukazatele 

 Vhodným regresním trendem k vyrovnání časové ady ukazatele rentability byla 

zvolena parabolická regrese, která má index determinace 0,53. Po provedení pot ebných 

výpočt  má parabolická regrese p edpis: �̂� 𝒙 = , + , − , . 

 

Graf 6: Vyrovnání ukazatele rentability tržeb (Zdroj: vlastní zpracování) 

Tab. 10: Výsledky regrese rentability tržeb (Zdroj: vlastní zpracování) 

  koeficient sm rodatná chyba t-podíl p-hodnota 

konstanta  0,0674378 0,0120212 5,61 0,0014 

parabolický časový trend  −0,000915121  0,000363031 −2,521   0,0452 

F (1, 6) 6,35433       

P-hodnota (F) 0,045239       

Durbin-Watsonova statistika 2,556008    

 

 Oba regresní koeficienty jsou statisticky významné, protože p-hodnoty dílčích t-

test , které testují jejich významnost, jsou nižší, než zvolená hladina významnosti 0,05. 

Model je tedy statisticky významný. Testové kritérium celkového testu modelu (F-test) 

nabývá hodnoty 6,35. Pro uvedený model nabývá Durbin-Watsonova statistika hodnoty 

2,556, poukazuje to na statisticky nevýznamnou negativní korelaci. 
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Prognóza 

 Predikce za roky 2016 a 2017 vyjdou dosazením do rovnice paraboly jako: �̂� = , + ,  × − ,  × =  − ,  �̂� = , + ,  × − ,  × =  − , . 

 Výsledná predikce rentability tržeb společnosti pro následující roky 2016 a 2017 

vychází velmi neuspokojiv . Pro společnost to znamená, že by se m la nacházet ve ztrát  

a nerentabilit , jelikož nap . v roce 2016 by m la ztrátu 0,02 Kč z každé koruny tržeb. 

 

3.2.3 Ukazatele aktivity 

 V další části bakalá ské práci jsou vypočítány vybrané ukazatele aktivity, 

a to doba obratu zásob, doba obratu pohledávek a doba obratu závazk . Ukazatele 

aktivity m í efektivnost hospoda ení společnosti se svým majetkem. V následující 

Tab. 11 jsou vypočítány hodnoty vybraných ukazatel  pomocí vzorc  (11), (12), (13) 

a v Grafu 7 jsou data graficky znázorn na. 

Tab. 11: Ukazatele aktivity 2005-2015 (Zdroj: vlastní zpracování) 

dny \ rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Doba obratu zásob 36,24 43,39 70,78 59,70 26,65 53,60 55,30 61,80 

Doba obratu pohledávek 104,57 152,69 213,44 242,94 234,02 270,48 163,39 174,11 

Doba obratu závazk  103,52 152,69 201,64 236,85 231,02 262,29 152,98 158,27 

 

 

Graf 7: Vývoj hodnot ukazatele aktivity v letech 2008-2015 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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  Z hlediska doby obratu zásob analyzované společnosti je možné íci,  

že se jí neda ilo snižovat položky zásob a za sledovanou dobu se obratovost zásob tém  

zdvojnásobila. Tím pádem se společnosti neda ilo zhodnocovat své finanční prost edky 

ve výnosn jších formách aktiv. 

 Doba obratu pohledávek vyjad uje, kolik dní musí společnost čekat, 

než odb ratele splatí své závazky. Platební morálka odb ratel  je velmi nep ijatelná, 

nejdéle musela společnost čekat v roce 2013, kdy jí byly pohledávky splaceny v pr b hu 

270 dn . Zde by m la společnost dávat v tší pozornost a zavést novou odb ratelskou 

politiku. Vzhledem k odv tví a praxi je totiž typické, že dochází k inkasu pohledávek 

v pr b hu dvou až čty  týdn  od doby dodání zboží či služby. 

 Naopak velmi p ízniv  si společnost vedla v hodnotách vyjad ujících dobu obratu 

závazků. V roce 2014 se jí da ilo splatit závazky ke svých dodavatel m v pr m ru 11 dn . 

Ukazatel doby obratu závazk  je d ležitým ukazatelem pro v itele, je totiž odrazem 

ízení provozního financování společnosti. 

 Pokud porovnáme dobu obratu závazk  společn  s dobou obratu pohledávek, 

m žeme si všimnout od roku 2009 do roku 2013 razantn  stoupající tendence. Za celé 

sledované období doba obratu pohledávek p evyšovala dobu obratu závazk . Společnost 

se tedy nacházela celou dobu v druhotné platební neschopnosti. 

 Ukazatel obratu celkových aktiv společnosti vyjad uje, kolikrát se celková aktiva 

obrátí v tržby za určitý časový úsek (nejčast ji jeden rok). Doporučené hodnoty 

jsou 1,6-3. U analyzované společnosti m žeme sledovat klesající trend, a navíc 

se hodnoty do roku 2014 mírn  držely nad doporučenou hodnotou 1. V posledním 

sledovaném roce 2015 už hodnota klesla pod 1. V tomto roce se aktiva společnosti otočila 

pouze 0,94krát. Značí to, že společnost neefektivn  využívala sv j majetek a zároveň 

m la nízké tržby. Pokles pod doporučenou hodnotu byl zp sobem p edevším 

pohledávkou za společníkem ve výši 6 mil. Kč, která společnost eviduje od roku 2014. 

 

Statistická analýza 

 Ke statistické analýze byl podroben ukazatel celkové aktivity, jelikož se jedná 

o problémový ukazatel společnosti. V Tab. 12 jsou vypočítány základní charakteristiky 
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časové ady pro dobu obratu celkových aktiv za roky 2008-2015 podle vzorc  (40), 

(41) a (42). 

Tab. 12: Statistická analýza ukazatele doby obratu zásob (Zdroj: vlastní zpracování) 

Po adí Rok Obrat CA 
První 

diference 

Koeficient 

r stu 

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

1 2008 2,41 - 
- 

2 2009 1,72 -0,69 
0,71 

3 2010 1,22 -0,5 0,71 

4 2011 1,12 -0,11 0,91 

5 2012 1,33 0,21 1,19 

6 2013 1,07 -0,26 0,80 

7 2014 1,20 0,13 1,12 

8 2015 0,94 -0,25 0,79 

Pr m r - 1,38 -0,21 0,87 

 

 Z vypočítaných údaj  z Tab. 12, lze vyčíst, že se pr m rn  celková aktiva 

společnosti otočila v tržby 1,38krát. Meziročn  klesala celková aktiva o 0,21 % a celkov  

se snižovala 0,87krát.  

 

Vyrovnání dat 

Na základ  indexu determinace I = ,  byl zvolena za nejvhodn jší 

vyrovnávací funkci logaritmická regrese, pomocí které lze vyjád it 99 % všech dat. 

Po provedení všech pot ebných výpočt  má logaritmická regrese p edpis: �̂� = , − , 𝐥𝐧 . 
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Graf 8: Vyrovnání ukazatele obratu celkových aktiv (Zdroj: vlastní zpracování) 

Tab. 13: Výsledky regrese (Zdroj: vlastní zpracování) 

  koeficient sm rodatná chyba t-podíl p-hodnota 

konstanta  2,2084 0,160041 13,8 9,01E-06 

zlogaritmovaný časový trend  −0,626818 0,108144  −5,796 0,0012 

F (1, 6) 33,59531       

P-hodnota (F) 0,001155       

Durbin-Watsonova statistika 1,460898    

 

 Oba regresní koeficienty jsou statisticky významné, protože p-hodnoty dílčích  

t-test , které testují jejich významnost, jsou nižší než zvolená hladina významnosti 0,05. 

Model je tedy statisticky významný. Testové kritérium celkového testu modelu (F-test) 

nabývá hodnoty 33,59. Pro uvedený model nabývá Durbin-Watsonova statistika hodnoty 

1,461, to poukazuje na statisticky nevýznamnou pozitivní korelaci. 

 

Prognóza 

Z rovnice logaritmické regrese m žeme p edpokládat klesající trend  

i do budoucna. Po dosažení za hodnotu t číslo 9 a 10 dostaneme hodnoty:  �̂� =  , − ,  = ,  
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�̂� =  , − , ln = , . 

Sestupná tendence hodnoty v následujících dvou letech naznačuje i nízkou 

obrátkovost majetku společnosti v tržby. Pro management by bylo vhodné zvážit, 

zda neučinit nezbytné kroky ke zvýšení obratovosti celkových aktiv (tzn. zvýšit tržby 

a nížit celková aktiva) a tím pádem i zvýšení rentability společnosti. 

 

3.2.4 Ukazatele zadluženosti 

 Ukazatel zadluženosti vyjad uje pom r vlastního a cizího kapitálu společnosti. 

Hodnoty ukazatel  byly vypočítány podle vzorc  (14), (16) a (17) a jsou znázorn ny 

v Tab. 14 níže. 

Tab. 14: Ukazatele zadluženosti v letech 2005-2015 (Zdroj: vlastní zpracování) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Celková zadluženost 37,28 % 24,98 % 26,78 % 22,54 % 18,81 % 8,14 % 4,57 % 5,78 % 

Koeficient samofinancování 62,72 % 75,03 % 73,22 % 77,46 % 81,19 % 91,36 % 95,43 % 94,22 % 

Úrokové krytí 0 0 0 0 61,49 209,5 8,89 0 

 

 

Graf 9: Vývoj ukazatele zadluženosti v letech 2005-2015 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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 Z Grafu 9 lze vyčíst, že je majetková struktura společnosti výrazn  p iklon na 

na stranu vlastních zdroj  financování. Od roku 2010 klesala celková zadluženost o 80 %. 

Nejp ízniv jších hodnot celkové zadluženosti společnost vykazovala v roce 2014, 

kdy byl majetek společnosti z 95,43 % financován z vlastních zdroj . Je dobré, 

že se společnost nezadlužuje, ale je nutné si také uv domit, že vlastní kapitál je dražší 

než cizí kapitál. Cizí kapitál je levn jší zásluhou fungování kladné finanční páky 

a daňového štítu. Zapojováním cizích zdroj  dochází totiž ke zvyšování rentability 

vlastního kapitálu. Pomocí efektu daňového štítu si m že společnost snižovat základ dan  

v podob  nákladových úrok  a samotnou daňovou povinnost. 

 

Statistická analýza 

 Jako poslední ukazatel statistické analýzy byl vybrán ukazatel celkové 

zadluženosti. Základní charakteristiky časových ad byly vypočítány podle vzorc  (40), 

(41) a (42). 

Tab. 15: Statistická analýza celkové zadluženosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

Po adí Rok 
Celková zadluženost 

v % 
První diference Koeficient r stu 

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

1 2008 37,28 % - - 

2 2009 24,98 % -12,30  0,67 

3 2010 26,78 % 1,79  1,07 

4 2011 22,54 % -4,24  0,84 

5 2012 18,81 % -3,73  0,83 

6 2013 8,14 % -10,67  0,43 

7 2014 4,57 % -3,57  0,56 

8 2015 5,78 % 1,21  1,26 

Pr m r - 18,61 % -4,50  0,77 

  

 Z Tab. 15 lze vid t, že pr m rná hodnota celkové zadluženosti byla 18,61 % 

a meziročn  klesala o 4,5 %. Celkov  hodnota celkové zadluženosti klesala 0,77krát. 
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Společnosti se da ilo financovat podnikatelské aktivity z vlastních zdroj  a zároveň i výši 

dlouhodobých závazk . 

 

Vyrovnání dat 

 Pro vyrovnání ukazatele celkové zadluženosti byl na základ  indexu determinace I = ,  vybrán logaritmické regrese. Po výpočtu pomocí metody nejmenších čtverc  

má logaritmická regrese tvar: �̂� = , − , . 

 

Graf 10: Vyrovnání ukazatele celkové zadluženosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

Tab. 16: Výsledky regrese celkové zadluženosti (Zdroj: vlastní zpracování) 

  koeficient sm rodatná chyba t-podíl p-hodnota 

konstanta  0,391287 0,034545 11,33 2,83E-05 

zlogaritmovaný časový trend  −0,154796 0,023343 −6,631 0,0006 

F (1, 6) 43,97498       

P-hodnota (F) 0,000567       

Durbin-Watsonova statistika 1,249491    

 

 Oba regresní koeficienty modelu jsou statisticky významné, protože p-hodnoty 

dílčích t-test , jsou nižší než zvolená hladina významnosti 0,05. Model je tedy 
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statisticky významný. Testové kritérium celkového testu modelu (F-test) nabývá 

hodnoty 43,97. Pro uvedený model nabývá Durbin-Watsonova statistika hodnoty 1,249, 

dle uvedených interval  nem žeme rozhodnout, zda se jedná o korelaci či nikoliv. 

 

Prognóza 

 Do tvaru logaritmické regrese po dosazení za t hodnoty 9 a 10 dostaneme odhad 

hodnot pro období 2016 a 2017: �̂� = , − , = ,  �̂� = , − , = , . 

 Z prognózy hodnot vyplývá, že se celková zadluženost společnosti bude nadále 

snižovat. V roce 2017 by 3 % majetku společnosti bylo zatíženo dluhy. 

  



59 

 

3.3  Porovnání s konkurencí 

 Pro porovnání úsp šnosti hospoda ení společnosti ABK99, s. r. o, byla vybrána 

brn nská společnost ČUDA – velkokuchyn , s. r. o. Ob  tyto společnosti sídlí 

v Jihomoravském kraji a podnikají ve stejném oboru. Společnost ČUDA – velkokuchyn , 

s. r. o. byla založena v roce 2002 p em nou z p vodního názvu Čuda – za ízení 

pro gastronomii.  

 

Obr. 3: Logo společnosti ČUDA – velkokuchyn , s. r. o. (Zdroj: Čuda-velkokuchyn , s. r. o., b.r.) 

 Jako hlavní informační zdroj jsem využila internetových stránek Ministerstva 

spravedlnosti www.justice.cz, kde jsou všechny právnické osoby povinny zve ejňovat 

své účetní záv rky. 

 Na podobném principu jako společnost ABK99, s. r. o. nabízí svým klient m 

kvalitní gastro za ízení a provádí kompletní služby od zpracování projektu po provedení 

montáže. K významným odb ratel m společnosti ČUDA – velkokuchyn , s. r. o. pat í 

et zec Globus, hotel International Brno, hotel Vista Brno a další restaurace a jídelny. 

 Srovnání t chto dvou společností je provedeno na základ  analýzy vybraných 

ukazatel  a vzájemného vztahu. Ukazatele, pomocí kterých budu srovnávat společnosti 

jsou: čistý pracovní kapitál, tržby, b žná likvidita, rentabilita tržeb a zadluženost a jsou 

graficky znázorn ny pomocí sloupcového grafu pro lepší p ehlednost. 

http://www.justice.cz/
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3.3.1 Čistý pracovní kapitál 

 

Graf 11: Porovnání ČPK u konkurence (Zdroj: vlastní zpracování) 

 Z Grafu 11 si m žeme všimnout, že společnost ABK99, s. r. o. dosahovala 

mnohonásobn  vyšších hodnot čistého pracovního kapitálu než její konkurent. Nejv tší 

náskok si držela v letech 2011 a 2012, kdy hodnoty čistého pracovního kapitálu byly 

tém  22krát vyšší než u konkurenta. Doporučuje se udržovat hodnotu čistého pracovního 

kapitálu v nízkých kladných číslech, což konkurent stabiln  splňoval. Společnost 

ABK99, s. r. o. až p íliš financovala sv j provoz z dlouhodobých cizích nebo vlastních 

zdroj .  

 

3.3.2 Tržby 

 

Graf 12: Vývoj tržeb u konkurenční společnosti (Zdroj: vlastní zpracování) 
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 Tržby adíme ke klíčovým ukazatel m výkonnosti společnosti a jakožto u hlavní 

složky výnos  p irozen  požadujeme její trvalý nár st. Pro porovnání byly do tržeb 

zahrnuty tržby z prodeje výrobk  a služeb a tržby za prodej zboží. Ve sledovaném období 

se u konkurenční společnosti ČUDA – velkokuchyn , s. r. o. se společnosti da ilo 

a dokázala si navyšovat tržby, kdežto u společnosti ABK99, s. r. o. docházelo 

k výraznému poklesu tržeb. Celkov  se tržby společnosti ABK99, s. r. o. snížily o 58,37 

%. Z Grafu 12 si dále m žeme povšimnout, že se k ivky tržeb obou sledovaných 

společností p ibližují. V blízké budoucnosti se dá očekávat jejich st etnutí. 

 

3.3.3 B žná likvidita 

 

Graf 13: Vývoj ukazatele b žné likvidity u konkurence (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 Ve sledovaných letech m žeme konstatovat v tší likviditu společnosti ABK99, 

s. r. o. oproti konkurence s výjimkou roku 2010. Obecn  byla ve sledovaných letech 

společnost ABK99, s. r. o. schopna rychle splácet své krátkodobé závazky v porovnání 

s konkurentem. 
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3.3.4 Rentabilita tržeb 

 

Graf 14: Vývoj rentability tržeb u konkurence (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 Graf 14 porovnává vývoj rentability tržeb obou společností v tom smyslu, 

že nám vyjad uje, kolik procent čistého zisku p ipadalo na 1 Kč tržeb. I p es to, 

že společnost ČUDA – velkokuchyn , s. r. o. v roce 2010 dosáhla záporného výsledku 

hospoda ení, dokázala se pom rn  rychle vyšplhat nahoru a od poloviny roku 2012 tvo í 

více procent zisku p i 1 Kč tržeb než společnost ABK99, s. r. o. 

 

3.3.5 Zadluženost 

 

Graf 15: Vývoj ukazatele zadluženosti u konkurence (Zdroj: vlastní zpracování) 
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 Na první pohled je z Grafu 15 patrné, že společnost ABK99, s. r. o. preferuje 

menší míru zadluženosti ve všech sledovaných letech a da ilo se jí snižovat podíl cizího 

kapitálu. Naopak zadluženost u konkurenční společnosti ČUDA – velkokuchyn , s. r. o. 

mezi lety 2010 až 2012 celkov  rostla a vyšplhala se na hodnotu 63,16 %. 

 

3.3.6 Celkové porovnání obou společností 
Tab. 17: Výchozí tabulka pro zpracování spider grafu (Zdroj: vlastní zpracování) 

Ukazatel ABK99, s. r. o. ČUDA - velkokuchyn , s. r. o. 
Tržby v tis. Kč 24,092 → 100 % 21,227→ 88,1 % 

Čistý pracovní kapitál v tis. Kč 22,791→ 100 % 2,725→ 11,96 % 

Rentabilita tržeb v % 1,32→ 100 % 5,01→ 380 % 

Zadluženost v % 5,78→ 100 % 23,44→ 405,5 % 

B žná likvidita 18,64→ 100 % 7,57→ 40,61 % 

 

 

Graf 16: Celkové porovnání za rok 2015(Zdroj: vlastní zpracování) 

 

 Pro rychlé a p ehledné vyhodnocení postavení společnosti ABK99, s. r. o. na trhu 

oproti konkurenční společnosti ČUDA – velkokuchyn , s. r. o. byl vybrán tzv. spider graf 

(paprskový graf), který byl sestaven pomocí vybraných hodnot obou společností.  
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 Ukazatele společnosti ABK99, s. r. o. byly vybrány za výchozí (= 100 %) jako 

základna pro výpočet polohy ukazatel  konkurenční společnosti ČUDA-velkokuchyn , 

s. r. o. Hodnota ukazatel  konkurenční společnosti je vypočítána jako procentní podíl 

hodnoty společnosti ABK99, s. r. o. 

 V posledním sledovaném roce (2015) se da ilo lépe společnosti ABK99, s. r. o. 

Oproti konkurenta m la vyšší hodnotu b žné likvidity, vyšší tržby a čistý pracovní kapitál 

(tzv. finanční polštá ) a nízkou úroveň zadluženosti. Společnost ČUDA – velkokuchyn , 

s. r. o. si vedla lépe ve výsledcích rentability tržeb a čistého pracovního kapitálu, jelikož 

nefinancovala velkou část svých podnikatelských aktivit vlastním kapitálem jakož tomu 

bylo u společnosti ABK99, s. r. o. V celkovém srovnání vybraných ukazatel  obou 

společností se, až na míru zadluženosti, lépe da í konkurentovi ČUDA-velkokuchyn , 

s. r. o. 

 Vedle komparace vybraných ukazatel  si dovolím ješt  porovnat prezentaci obou 

společností prost ednictvím oficiálních webových stránek. Webové stránky společnosti 

ČUDA-velkokuchyn , s. r. o. (http://www.cuda.cz/) p sobí velmi modern , profesionáln  

a p ehledn . Jsou zde uvedeny všechny pot ebné informace jak pro stálé, tak i potenciální 

zákazníky. Na druhé stran  webové stránky společnosti ABK99, s. r. o. (www.abk99.cz) 

jsou v současné dob  mimo provoz a nelze je posoudit. Pro rozší ení jména společnosti 

a její p edm t podnikání do pov domí k široké škále potenciálních zákazník  

lze doporučit nap . spušt ní marketingové kampan  (nap . formou reklam v rádiu, 

billboardu nebo spušt ním oficiálních internetových stránek) nebo účastí 

na gastronomických veletrzích. 

http://www.cuda.cz/
http://www.abk99.cz/
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4 VLASTNÍ NÁVRHY EŠENÍ 

 V p edposlední části této bakalá ské práce zhodnotím celkovou situaci společnosti 

ABK99, s. r. o. b hem let 2008 až 2015 a uvedu vlastní návrhy ešení ke zlepšení 

ekonomické situace. 

 

4.1  CELKOVÉ ZHODNOCENÍ 

 Z výsledk  posouzení vybraných ukazatel  a statistických prognóz v analytické 

části práce vyšlo najevo, že v posledních letech není situace ve společnosti ABK99, 

s. r. o. p íliš p íznivá. Výsledky ukazatel  rentability tržeb a obratu celkových aktiv mají 

klesající trend zp sobený p edevším dopadem hospodá ské krize, která zp sobila zm nu 

poptávky po nabízeném sortimentu společnosti a neefektivnímu zp sobu využívání 

majetku. U hodnot ukazatel  likvidity vyšlo najevo, že společnost zadržuje velké 

množství pen žních prost edk  v položce krátkodobé pohledávky a této položce by m la 

dávat v tší pozornost v budoucnosti. 

 Celkov  bych v bodech doporučila společnosti ABK99, s. r. o., aby: 

 snížila nadm rnou výši čistého pracovního kapitálu, jelikož vedou k jejich 

neefektivními využití, 

 snížila dobu inkasa pohledávek z obchodních vztah  zap íčin né špatnou 

platební morálkou obchodních partner  

 nefinancovala velkou část svých aktivit pomocí vlastního kapitálu, 

ale zapojováním cizích zdroj , jelikož vlastní kapitál je dražší než cizí, 

 se snažila dostat více do pov domí k široké škále potenciálních zákazník  nap . 

účastní na gastronomických veletrzích, lepší propagací na internetu a sociálních 

sítích. 

 Výše uvedené body budou v další části rozebrány a navrženy vhodné zp soby 

ešení situace. 
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4.2  NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ 

 Za dobu p sobení si společnost získala velké množství stálých odb ratel  díky 

kvalit  a nabízeným sortimentem výrobk  a služeb. Bohužel, jak již bylo zmín no, 

ekonomická krize m la od roku 2009 negativní dopad na hospoda ení společnosti. 

Nejvýrazn ji se krize projevila na vývoji tržeb společnosti, které lze označit 

za problematickou položku společnosti. Nízké hodnoty tržeb a posléze i výsledek 

hospoda ení je z velké míry zap íčin n vázanosti pen žních prost edk  v pohledávkách. 

Problematika ohledn  pohledávek bude v této kapitole ješt  dopodrobna rozebírána. 

 Výsledky z posouzení rozdílových ukazatel  ukazují, že se společnosti da ilo 

zvyšovat hodnoty pohotových pen žních prost edk  a doporučuje se dále udržovat 

hodnoty ČPK a ČPP v kladných číslech, avšak ne tak vysokých z d vodu snížení 

rentability. Vysoké hodnoty rozdílových ukazatel  byly zp sobeny nemalým množstvím 

pen žních prost edk  uložených ve form  krátkodobých pohledávek. Bylo by dobré, 

kdyby si společnost nastavila požadovanou úroveň ČPK v takové výši, pomocí které 

by mohla splatit své krátkodobé závazky (p i posouzení výše krátkodobých závazk  

z p edchozích let bych doporučila udržovat hodnotu ČPK v rozmezí 1,5 až 2 mil. Kč) 

a dlouhodobá aktiva byla financována dlouhodobými zdroji. Následující Tab. 18 

zachycuje porovnání situace, ke které by došlo po 50% inkasu krátkodobých pohledávek.  

Tab. 18: Porovnání ČPK p ed a po 50% inkasu krátkodobých pohledávek (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

  

  

Rok
ČPK v tis. 

Kč

Krátkodobé 
pohledávky 

v tis. Kč

Krátkodobé 
pohledávky 

po 50% 

inkasu v tis. 

Kč

Ob žná 
aktiva p ed 

v tis. Kč

Ob žná aktiva 
po 50% 

inkasu v tis. 

Kč

Krátkodobé 
závazky  v 

tis. Kč

Výsledný 
ČPK v tis. 

Kč

A B B/2 D D-(B/2) F [D-(B/2)]-F

2008 14 754 16 812 8 406 22 699 14 293 7 945 6 348

2009 15 505 15 670 7 835 20 260 12 425 4 755 7 670

2010 18 079 18 304 9 152 24 598 15 446 6 519 8 927

2011 22 232 19 829 9 915 24 938 15 024 2 706 12 318

2012 25 777 24 383 12 192 27 403 15 212 1 626 13 586

2013 23 325 20 412 10 206 25 042 14 836 1 717 13 119

2014 23 717 13 490 6 745 24 685 17 940 968 16 972

2015 22 791 11 652 5 826 24 083 18 257 1 292 16 965
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 Ačkoliv jsou výsledky hodnot ČPK po úprav  na nižší úrovni, nepohybují 

se v doporučenému rozmezí 1,5 až 2 mil. Kč. Zde vyvstávají dv  otázky a to, 

zda společnost neposkytuje p ílišné množství zakázek svým odb ratel m a zda by nebylo 

vhodné si nastavit tolerovanou výši pohledávek u jednotlivých odb ratel . Problematika 

pohledávek bude pozd ji rozebrána v této části práce. 

 Rostoucí hodnoty ukazatel  likvidity nás upozornily na skutečnost, 

že společnost byla sice schopná hradit své závazky včas, avšak zadržovala velké množství 

pen žních prost edk  (ve form  krátkodobých pohledávek), které financovala 

nákladnými dlouhodobými zdroji. S likviditou totiž úzce souvisí i čistý pracovní kapitál, 

kdy s r stem likvidity se zvyšuje čistý pracovní kapitál. Podle prognózy na další roky 

budou hodnoty b žné likvidit r st. Společnost by proto m la usilovat o snížení 

krátkodobých pohledávek a brát v potaz fakt, že nadm rná likvidita snižuje rentabilitu 

společnosti (značí to špatný signál pro vlastníka společnosti) a pen žní prost edky mohly 

být využity ve výnosn jších formách aktiv nap . rozši ováním sortimentu nabízeného 

zboží na současné pobočce nebo v podob  otev ení nové ukázkové prodejny v centru 

Brna poblíž významných dopravních tepen. 

 U celkového vývoje ukazatel  rentability byl zaznamenán klesající trend. Pokles 

ukazatel  rentability se dal očekávat, jelikož p ílišná likvidita snižovala rentabilitu 

společnosti. Predikce pro ukazatele rentability tržeb na další roky naznačují záporné 

hodnoty, což značí nep íznivý vývoj a osobn  si myslím, že k takovému extrému nemusí 

nutn  dojít, akorát se mohou hodnoty pohybovat ve velmi nízkých kladných číslech. 

K záporné hodnot  rentabilit  tržeb by došlo pouze v p ípad , že bude záporný výsledek 

hospoda ení p ed zdan ním, tzv. EBIT, k čemuž za dobu sledování našt stí nedošlo 

a společnost vždy dokázala generovat kladný výsledek hospoda ení. Doporučuje se proto 

do budoucích let sladit rentabilitu a likviditu viz p edchozí odstavec v nující 

se problematice likvidity. 

 Z výsledk  hodnot ukazatel  aktivity bylo zjišt no, že vymáhání krátkodobých 

pohledávek jsou významným úskalím ve společnosti. Společnost byla po celou dobu 

zat žována dlouhou dobou inkasa pohledávek od svých obchodních partner , tudíž 

se nacházela v druhotné platební neschopnosti a vázanost pen žních prost edk  

v krátkodobých pohledávkách výrazn  ovlivňovala pr b h ostatních ukazatel .  
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 V praxi je ovšem tak dlouhá čekací doba velmi atypická, v tšinou dochází 

ke splacení pohledávek po dvou až čty ech týdnech od dodání zboží či služby (KUBANT, 

2017), (ČUDA, 2017). Doporučuje se zavést vhodn jší zp sob splacení pohledávek, 

sledovat neplatící a zadlužené odb ratele nebo používat specifický zp sob financování 

tzv. faktoring (sjednaný odkup krátkodobých pohledávek) nebo forfaiting (sjednaný 

odkup st edn dobých až dlouhodobých pohledávek). Krom  kontroly zákazníka 

na webových stránkách www.justice.cz, kde jsou základní informace o společnostech 

a jejich výroční zprávy, je dalším nástrojem k vymáhání pohledávek nap . aplikace 

na stránkách www.CreditCheck.cz. Aplikace zjišťuje bonitu zákazníka (schopnost 

splacení závazk ) na základ  prohledání 18 registr  (insolvenční rejst ík, živnostenský 

rejst ík, registr bankovních účt  atd.). 

 U nov  vzniklých zakázek by m la společnost vyžadovat zálohy v minimální výši 

50 % hodnoty pohledávky na poskytnuté zboží a služby. Po menším pr zkumu 

u konkurenčních společností v okolí (Gastrosun, s. r. o. a ČUDA-velkokuchyn , s. r. o.) 

bylo zjišt no, že je b žná 50% záloha pohledávek p i dodání zboží či služby (KUBANT, 

2017), (ČUDA, 2017).  Díky p ijatým zálohám se společnosti navýší stav pen žních 

prost edk  a klesne hodnota pohledávek z obchodních vztah  viz Tab. 18 výše. V reálu 

by se v roce 2015 50% zálohy promítly jako 5,826 mil. Kč snížení u krátkodobých 

pohledávek a 57,6 % zvýšení inkasa tržeb z částky 10,12 mil. Kč na 15,946 mil. Kč. 

 Proti riziku nezaplacení pohledávek se společnost m že pojistit u pojišťovací 

společnosti a p edejít tak možným ztrátám a situacím ohrožující chod společnosti 

v p ípad  neuhrazení pohledávek. 

 Zatímco je ukazatel doby inkasa pohledávek velmi alarmující, musím 

vyzdvihnout schopnost společnosti splácet závazky v či dodavatel m ve velmi krátkém 

čase ( adov  v rozmezí dvou až osmi týdn  maximáln ). 

 P i posouzení ukazatel  zadluženosti byla zjišt na p íznivá klesající tendence 

zadluženosti. Společnost za sledované období preferovala financování svých aktivit 

z vlastních zdroj  a cizí zdroje čerpala výjimečn . Skutečnost, že společnost není skoro 

zadlužená na druhou stranu ale znamená, že použitý vlastní kapitál je dražší než v p ípad  

alespoň nízké zadluženosti. Touto skutečností p ichází společnost o efekt tzv. daňového 

http://www.justice.cz/
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štítu, kdy si m že snížit daňové zatížení v podob  odečtu úrok  ze zap jčeného kapitálu 

od základu dan  a docílit žádanému zvýšení výnosnosti (rentability) vlastního kapitálu. 

 V neposlední ad  bych společnosti doporučila provád t pravidelnou finanční 

analýzu pro včasné odhalení p ípadných problém  s likviditou, rentabilitou, zadlužeností 

či platební solventností. 
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ZÁV R 

 Cílem bakalá ské práce bylo posoudit vybrané ukazatele společnosti ABK 99, 

s. r. o. s pomocí statistických metod v období 2008-2015 a na základ  získaných poznatk  

a výsledk  navrhnout opat ení ke zlepšení ekonomické situace. 

 Základem pro posouzení vybraných ukazatel  a statistické zhodnocení byly 

teoretické poznatky shrnuty v první části bakalá ské práce. První podkapitola 

vysv tlovala vybrané finanční ukazatele a jejich výpočet, druhá podkapitola se zabývala 

problematikou časových ad a regresní analýzou. 

 Ve druhé části práce byla p edstavena vybraná společnost ABK99, s. r. o. 

Hodnocení společnosti bylo provedeno na základ  posouzení rozdílových ukazatel , 

ukazatel  likvidity, rentability, aktivity a zadluženosti. Jednotlivé ukazatele byly 

vypočítány a pomocí statistického programu Gretl bylo možno určit predikci budoucího 

vývoje na roky 2016 a 2017. V poslední části jsem srovnala vybrané ukazatele 

s konkurenční společností ČUDA-velkokuchyn , s. r. o.  

 T etí část práce obsahuje vlastní návrhy ešení problematických položek 

společnosti na základ  zjišt ných nedostatk  určitých ukazatel  v analytické části práce. 

Hlavními návrhy jsou snížení doby inkasa pohledávek, které by se zároveň 

promítly i do doby splácení závazk , jelikož bude mít společnost pen žní prost edky 

k zaplacení faktur. 

 P ínos této bakalá ské práce spat uji v tom, že poskytuje vedení společnosti 

posudek k vybraným ukazatel m, tzv. „finanční analýza ve zkráceném rozsahu“, jelikož 

od doby založení nebyla ješt  provedena žádná finanční analýza. Za nejd ležit jší 

bod z návrhové části považuji snížení doby obratu pohledávek, jelikož se tento ukazatel 

promítá do v tšiny ukazatel  (jmenovit  ukazatel rentability, aktivity a ČPK). 

Z celkového pohledu má velmi negativní dopad na finanční zdraví společnosti. 

 Ze statistických prognóz na budoucí roky se nedá očekávat p íznivý vývoj 

hospoda ení a je proto na vedení, aby zvážila navrhované kroky pro zlepšení fungování 

společnosti. 
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P íloha 1: Rozvaha za období 2008-2015 (vlastní zpracování dle Sbírka listin: ABK99, s. 

r. o., © 2012-2015) 

 

  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

23 973 21 433 25 220 26 277 28 184 25 406 24 863 25 521

1 089 1 030 521 1 268 761 364 169 1 438

1 089 1 030 0 0 0 0 0 0

1 089 1 030 521 1 268 761 364 169 1 131

0 0 0 0 0 0 0 307

0 0 0 0 0 0 0 307

22 699 20 260 24 598 24 938 27 403 25 042 24 685 24 083

5 827 4 453 6 070 4 873 2 777 4 045 4 566 4 136

0 0 0 0 0 32 32 32

983 1 002 2 166 1 009 0 850 324 136

4 844 3 451 3 904 3 864 2 777 3 163 4 210 3 968

0 0 2 0 2 2 6 002 6 002

0 0 0 0 0 0 6 000 6 000

0 0 2 0 2 2 2 2

16 812 15 670 18 304 19 829 24 383 20 412 13 490 11 652

16 643 15 670 17 292 19 332 24 070 19 794 12 630 10 592

0 0 764 78 0 447 206 0

159 0 245 410 312 171 654 1 060

10 0 3 9 0 0 0 0

60 137 222 236 242 583 627 2 293

5 1 104 194 242 480 458 1 949

55 136 118 42 0 103 169 344

185 143 101 71 20 0 9 0

185 143 101 71 20 0 0 0

0 0 0 0 0 0 9 0

23 973 21 426 25 220 26 277 28 184 25 406 24 863 25 521

15 035 16 081 18 467 20 354 22 883 23 212 23 728 24 046

500 500 500 500 500 500 500 500

500 500 500 500 500 500 500 500

25 25 25 25 25 25 25 25

25 25 25 25 25 25 25 25

10 293 14 510 15 557 17 942 19 829 22 357 22 687 23 202

10 293 14 510 15 557 17 942 19 829 22 357 22 687 23 202

4 217 1 046 2 385 1 887 2 529 330 516 319

8 700 5 218 6 690 5 677 4 843 2 067 1 026 1 388

755 463 171 2 971 2 764 350 58 96

0 0 171 661 454 90 41 48

0 0 0 2 310 2 310 260 17 17

0 0 0 0 0 0 0 31

755 463 0 0 0 0 0 0

7 945 4 755 6 519 2 706 1 626 1 717 968 1 292

4 820 2 752 3 975 1 246 1 406 1 436 778 1 109

1 495 2 310 2 310 0 0 0 0 0

129 129 151 90 90 101 112 105

73 66 0 46 47 55 69 66

1 358 -502 0 42 10 5 9 12

70 0 0 1 250 0 0 0 0

0 0 23 32 0 0 0 0

0 0 0 0 453 0 0 0

0 0 0 0 453 0 0 0

238 137 63 246 458 0 109 87

238 137 63 246 458 0 109 87

Jiný dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobý finanční majetek  

Dlouhodobý hmotný majetek 
Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí

AKTIVA CELKEM 

Dlouhodobý majetek 

Zboží
Dlouhodobé pohledávky 

Ob žná aktiva 
Zásoby   
Materiál
Nedokončená výroba a polotovary

Pohledávky z obchodních vztah
Stát - daňové pohledávky

Pohledávky za společníky, členy družstva  a za účastníky sdružení
Jiné pohledávky
Krátkodobé pohledávky  

Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky
Krátkodobý finanční majetek  
Peníze
Účty v bankách

PASIVA CELKEM  

Vlastní kapitál  
Základní kapitál 
Základní kapitál

Časové rozlišení 
Náklady p íštích období 
P íjmy p íštích období

Dlouhodobé závazky  
Závazky z obchodních vztah

Výsledek hospoda ení b žného účetního období (+/-) 
Cizí zdroje     

Rezervní fondy, ned litelný fond  a ostatní fondy ze zisku  
Zákonný rezervní fond / Ned litelný fond
Výsledek hospoda ení minulých let  
Nerozd lený zisk minulých let 

Dohadné účty pasívní
Jiné závazky
Krátkodobé závazky 
Závazky z obchodních vztah

Závazky ke společník m, člen m družstva  a k účastník m sdružení

Závazky ke společník m, člen m družstva  a k účastník m sdružení
Závazky k zam stnanc m
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojišt ní
Stát - daňové závazky a dotace
Kratkodobé p ijaté zálohy

Časové rozlišení  
Výdaje p íštích období

Dohadné účty pasivní 
Bankovní úv ry a výpomoci 
Krátkodobé bankovní úv ry 



II 

 

P íloha 2: Výkaz zisku a ztrát za období 2008-2015 (vlastní zpracování dle Sbírka listin: 
ABK99, s. r. o., © 2012-2015) 

 

  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tržby z prodeje výrobk  a služeb 26 910 15 835 11 748 12 863 25 140 17 435 17 985 10 120

Tržby za prodej zboží 30 968 21 110 19 124 16 521 12 369 9 733 11 737 13 972

Výkonová spot eba  24 066 15 013 13 820 10 288 7 061 6 980 16 242 8 601

Náklady vynaložené na prodané zboží 24 922 17 011 13 694 12 091 23 323 17 818 9 316 11 791

Obchodní marže 6 046 4 099 5 430 4 430 5 308 2 753 2 421 2 181

Výkony 27 494 15 835 14 027 10 591 24 131 18 285 17 459 9 933

Spot eba materiálu a energie 1 323 1 464 2 326 1 492 9 162 6 332 2 981 2 352

Služby 22 743 13 549 11 494 8 796 14 161 11 486 13 261 6 249

P idaná hodnota 13 549 22 743 5 637 4 733 6 116 3 220 3 638 3 513

Zm na stavu zásob vlastní činnosti 584 19 1 164 -1 157 -1 009 850 -526 -187

Osobní náklady 2 747 2 683 2 322 2 043 2 200 2 185 2 467 2 650

Mzdové náklady 1 914 1 886 1 579 1 355 1 437 1 439 1 689 1 812

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojišt ní 670 595 522 451 485 487 573 616

Sociální náklady 163 202 221 237 278 259 205 222

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 523 560 464 518 553 377 250 414

Ostatní provozní výnosy 54 147 47 100 4 2 0 0

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 40 0 45 176 85 0 578

Ostatní provozní náklady 32 2 9 111 80 85 1 009 150

Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 45 176 0 20 0 0

Dan  a poplatky 9 14 9 23 41 32 33 27

Provozní výsledek hospoda ení 5 508 1 531 3 161 2 491 3 300 325 529 240

Výnosové úroky a podobné výnosy 0 0 0 27 0 1 0 0

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 0 0 0 2 0 0 0 0

Nákladové úroky a podobné náklady 0 0 0 0 51 2 73 0

Ostatní finanční výnosy 0 0 17 2 2 0 9 7

Ostatní finanční náklady 158 209 223 171 113 114 99 85

Finanční výsledek hospoda ení -158 -209 -206 -142 -162 -115 -163 -78

Výsledek hospoda ení p ed zdan ním 5 349 1 322 2 953 2 345 3 136 419 649 413

Daň z p íjm  za b žnou činnost 1 132 276 568 458 607 89 133 94

Daň z p íjm  splatná 1 132 276 568 458 607 89 133 94

Výsledek hospoda ení za účetní období  4 217 1 046 2 385 1 887 2 529 330 516 319
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P íloha 3: Tabulka tržby z prodeje výrobk  a služeb a prodeje zboží v tis. Kč (vlastní 
zpracování dle Sbírka listin: ČUDA-velkokuchyn , s. r. o., © 2012-2015) 

 

 

P íloha 4: Tabulka čistého pracovního kapitálu v tis. Kč (vlastní zpracování dle Sbírka 
listin: ČUDA-velkokuchyn , s. r. o., © 2012-2015) 

 

 

P íloha 5: Tabulka rentability tržeb v % (vlastní zpracování dle Sbírka listin: ČUDA-

velkokuchyn , s. r. o., © 2012-2015) 

 

 

P íloha 6: Tabulka zadluženosti v % (vlastní zpracování dle Sbírka listin: ČUDA-

velkokuchyn , s. r. o., © 2012-2015) 

 

 

P íloha 7: Tabulka b žné likvidity (vlastní zpracování dle Sbírka listin: ČUDA-

velkokuchyn , s. r. o., © 2012-2015) 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ABK99, s. r. o. 57 878 36 945 30 872 29 384 37 509 27 168 29 722 24 092 

ČUDA - velkokuchyn , s. r. o. 8 153 9 017 7 797 7 351 10 855 17 806 19 762 21 227 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ABK99, s. r. o. 14 754 15 505 18 079 22 232 25 777 23 325 23 717 22 791 

ČUDA - velkokuchyn , s. r. o. 1 042 1 324 1 018 1 015 1 179 1 685 2 890 2 725 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ABK99, s. r. o. 37,28% 24,98% 26,78% 22,54% 18,81% 8,14% 4,57% 5,78%

ČUDA - velkokuchyn , s. r. o. 57,86% 34,41% 35,53% 43,48% 63,16% 40,03% 43,40% 23,44%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ABK99, s. r. o. 7,29% 2,83% 7,73% 6,42% 6,74% 1,21% 1,74% 1,32%

ČUDA - velkokuchyn , s. r. o. -1,08% 4,15% -4,87% 2,07% 3,41% 6,33% 6,19% 5,01%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ABK99, s. r. o. 2,86 4,26 3,77 9,22 16,85 14,58 25,50 18,64

ČUDA - velkokuchyn , s. r. o. 1,68 3,01 4,01 2,00 1,47 2,26 2,02 7,57


